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RESUMO 

 

O estresse ocupacional pode causar inúmeros prejuízos aos trabalhadores e às organizações. 

Diversos estudos têm demonstrado dados preocupantes sobre a saúde mental de servidores 

públicos, especialmente de técnico-administrativos de instituições de ensino. Problemas nas 

relações interpessoais são apontados como importantes estímulos estressores ocupacionais, 

enquanto comportamentos assertivos podem contribuir significativamente para a manutenção 

de bons relacionamentos e, consequentemente, para melhor qualidade de vida e de trabalho. A 

literatura indica também que os afetos positivos podem favorecer uma vida saudável e os afetos 

negativos são facilitadores de processos patológicos. Em acréscimo, as epidemias e pandemias 

por doenças infecciosas, como a COVID-19, aumentam a necessidade de monitoramento da 

saúde mental da população. Tendo isso em vista, esta pesquisa teve por objetivo investigar a 

relação entre assertividade, afetos e estresse ocupacional de técnico-administrativos em 

educação, no contexto da COVID-19. A amostra do estudo foi composta por 109 técnicos, 

servidores públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais e da Universidade Federal de São João del-Rei, de ambos os sexos, com idade 

variando de 25 a 60 anos (M = 38,59; DP = 7,93). Os participantes responderam a quatro 

instrumentos: Escala de Assertividade de Rathus (RAS), Escala de Afetos (EA), Escala de 

Estresse no Trabalho (EET) e Questionário Sociodemográfico e Ocupacional. Os principais 

resultados obtidos foram: (a) correlações entre estresse ocupacional e Fatores Geral (Inibição)  

e 1 (Timidez) da RAS, de forma que os respondentes com menores níveis de inibição e timidez, 

ou seja, mais assertivos, apresentaram menores níveis de estresse ocupacional; (b) relações 

diretamente proporcionais entre estresse ocupacional e afetos negativos, de maneira que os 

profissionais com maiores níveis de estresse ocupacional exibiram maiores níveis de afetos 

negativos; (c) correlações entre o Fator Inibição da RAS e os afetos positivos e negativos, nas 

quais os funcionários com maiores escores de inibição (menos assertivos) obtiveram menores 

níveis de afetos positivos e maiores pontuações em afetos negativos; (d) os maiores níveis de 

estresse ocupacional foram encontrados quando maiores foram os escores de afetos negativos 

e de inibição, quando o trabalhador não estava em regime de trabalho remoto e não pensava em 

se aposentar no emprego; (e) 25,7% dos técnicos foram classificados como casos de estresse 

ocupacional e 76,1% como não assertivos, apontando para a necessidade de programas de 

manejo do estresse e de treinamento em assertividade voltados para estes profissionais; e (f) 

diferenças significativas entre os grupos assertivo e não assertivo em relação ao estresse 

ocupacional e aos afetos positivos, com médias maiores de estresse e menores de afetos 
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positivos observadas no grupo não assertivo. Concluiu-se que este estudo contribuiu para a 

compreensão das relações entre assertividade, afetos e estresse ocupacional de técnico-

administrativos em educação, no contexto da COVID-19, e ampliação do conhecimento na área. 

Sugere-se a realização de novos estudos que aprimorem o exame das variáveis, como pesquisas 

com amostras maiores, provindas de diferentes regiões do país, longitudinais, de validação de 

instrumentos e que comparem os dados coletados durante e após a pandemia por COVID-19. 

 

Palavras-chave: assertividade, afetos, COVID-19, estresse ocupacional, técnico-

administrativo em educação.  
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ABSTRACT 

 

Occupational stress can cause many types of damage to workers and organizations. Several 

studies have shown worrying data about the mental health of civil servants, especially 

administrative and technical staff at educational institutions. Problems in interpersonal 

relationships are considered to be important occupational stressors, while assertive behaviors 

can significantly contribute to the maintenance of good relationships and, consequently, to 

better quality of life and work. The literature also indicates that positive affects can favor a 

healthy life and negative affects are facilitators of pathological processes. Additionally, 

epidemics and pandemics caused by infectious diseases, such as COVID-19, increase the need 

to monitor the population’s mental health. This research aimed to investigate the relation 

between assertiveness, affect and occupational stress of administrative and technical staff in the 

context of covid-19. The study sample consisted of 109 civil servant, administrative and 

technical staff at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais and the Universidade Federal de São João del-Rei, of both genders, aged from 25 to 60 

years (M = 38.59; SD = 7.93). Participants responded to four instruments: Rathus Assertiveness 

Schedule (RAS), Affect Scale (AE), Work Stress Scale (EET) and Socio-demographic and 

Occupational Questionnaire. The main results were: (a) correlations between occupational 

stress and RAS General Factor (Inhibition) and Factor 1 (Shyness), in which respondents with 

lower levels of inhibition and shyness, that is, more assertive, presented lower levels of 

occupational stress; (b) directly proportional relation between occupational stress and negative 

affect, so that professionals with higher levels of occupational stress exhibited higher levels of 

negative affect; (c) correlations between the RAS Inhibition Factor and positive and negative 

affects, in which staff with higher inhibition scores (less assertive) had lower levels of positive 

affect and higher scores in negative affect; (d) the highest levels of occupational stress were 

found with higher scores of negative affect and inhibition, when professionals did not work 

remotely and when they did not think about retiring from work at that institution; (e) 25.7% of 

administrative and technical staff were classified as cases of occupational stress and 76,1% as 

non-assertive, pointing to the need for stress management programs and assertiveness training 

aimed at these professionals; and (f) differences between the assertive and non-assertive groups 

in relation to occupational stress and positive affect, with higher stress means and lower positive 

affect averages observed in the non-assertive group. It was concluded that this study contributed 

to the understanding of the relations between assertiveness, affect and occupational stress 

experienced by administrative and technical staff in the context of COVID-19, and to 
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broadening the scope of study. It is suggested that new studies improve the examination of 

variables, such as studies with larger samples and from different regions of the country, 

longitudinal studies, research of instrument validation and that compare data collected during 

and after the COVID-19 pandemic. 

 
 

Keywords: administrative and technical staff, affect, assertiveness, COVID-19, occupational 

stress. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho pode ser considerado um elemento central na sociedade moderna, uma vez 

que por meio dele se obtém as condições necessárias à sobrevivência humana (Medeiros, 2009).  

Além de meio de subsistência, pesquisadores enfatizaram que o trabalho pode contribuir para 

a formação da identidade, satisfação pessoal, independência (Bastos, Junior, Domingos, 

Araújo, & Santos, 2018) e inserção social dos indivíduos (Genuíno, Gomes, & Moraes, 2010). 

No entanto, os transtornos mentais e comportamentais foram apontados como a terceira 

causa de incapacidade para o trabalho no Brasil pela Secretaria de Previdência (2017), 

considerando o período de 2012 a 2016, atrás apenas das categorias “lesões, envenenamentos e 

outras consequências de causas externas” e “doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo”, respectivamente o primeiro e segundo lugar. A categoria profissional com maior 

número de concessões de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, motivadas pelos 

transtornos mentais, foi a administração pública, com 73,14% do total de beneficiados por estes 

tipos de concessões. Ainda de acordo com os dados da Secretaria de Previdência, as despesas 

referentes a auxílio-doença por acidentes de trabalho, relacionados a transtornos mentais e 

comportamentais, ultrapassaram, nesse mesmo período, R$ 750 milhões de reais, sendo os 

diagnósticos mais frequentes as reações ao estresse grave e transtornos de adaptação, 

responsáveis, conjuntamente, por 31,05% das concessões citadas anteriormente. 

Diversos estudos com servidores públicos de instituições de ensino obtiveram dados 

preocupantes sobre a saúde mental desses trabalhadores. A pesquisa de Mota, Silva e Amorim 

(2020) encontrou uma prevalência de 37% de transtornos mentais comuns (TMC) em uma 

amostra de 434 servidores técnico-administrativos de um instituto federal de educação do 

nordeste brasileiro, sendo os transtornos ansiosos e/ou obsessivos compulsivos, transtornos de 

humor e casos de estresse e/ou transtorno de adaptação os principais motivos das licenças 

médicas. Bastos et al. (2018) identificaram os transtornos mentais como a principal causa de 

afastamento entre os 3.346 técnico-administrativos e docentes de uma instituição pública de 

educação, ciência e tecnologia do Ceará, em 2016, com 119 afastamentos para tratamento da 

saúde mental, os quais somaram mais de cinco mil dias de trabalho perdidos no ano, sendo os 

transtornos do humor e os relacionados ao estresse os mais frequentes. Em outra pesquisa, 

realizada apenas com técnicos do sexo feminino do Instituto Federal de Educação Tecnológica 

de Minas Gerais, Pego, Zille e Soares (2016) obtiveram que 76,3% das 76 trabalhadoras, que 

responderam aos instrumentos do estudo (59% das servidoras que ocupam cargos técnico-

administrativos) apresentaram algum nível de estresse ocupacional, que variou de 
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leve/moderado a muito intenso. Em seu estudo, Junior, Cardoso, Domingues, Green e Lima 

(2014) encontraram que 46,6% dos 103 servidores respondentes, lotados na área de 

administração de uma instituição pública de ensino superior, apresentaram estresse, com 

predominância de sintomas psicológicos. 

A exposição ao estresse no ambiente de trabalho, chamado de estresse ocupacional, por 

longos períodos ou em níveis excessivos, é considerado um fator prejudicial à saúde mental e 

física dos trabalhadores (Genuíno et al., 2010; Sadir & Lipp, 2009; Paschoal & Tamayo, 2004; 

Pego et al., 2016). As reações mais comuns do estresse, a curto prazo, são taquicardia, 

respiração curta, tremores, medo e irritabilidade. A longo prazo, a exposição ao estresse tem 

sido relacionada a complicações como gastrite, colite, enfarte, derrame cerebral e 

envelhecimento precoce (Lipp, 1994). Além de interferir na qualidade de vida do trabalhador, 

o estresse ocupacional pode acarretar prejuízos às organizações, como aumento do absenteísmo, 

do número de acidentes de trabalho e da taxa de rotatividade e queda da produtividade (Jex, 

1998).  

Problemas nas relações interpessoais são apontados na literatura como importantes 

estímulos estressores, comumente presentes no ambiente de trabalho, que podem desencadear 

o estresse ocupacional (Camelo & Angerami, 2008; Paschoal & Tamayo, 2004; Sadir & Lipp, 

2009). Por outro lado, para Del Prette e Del Prette (2011), a atuação profissional envolve 

interações que requerem um conjunto de habilidades sociais. Neste sentido, trabalhadores 

socialmente habilidosos podem promover um clima organizacional mais agradável, bem como 

manter boas relações entre si e com os usuários e fornecedores do serviço, gerando qualidade 

de vida, de trabalho e produtividade (Del Prette & Del Prette, 2006). De acordo com Caballo 

(2003), os comportamentos assertivos, em especial, podem contribuir significativamente para 

a manutenção de bons relacionamentos, enquanto desempenhos não assertivos e agressivos se 

relacionam a prejuízos nas relações sociais, entre outros problemas. 

Estudos também sugerem que, assim como as habilidades sociais, os afetos podem 

influenciar o processo de estresse. A pesquisa de Eaton e Bradley (2006) identificou relação 

positiva e significativa entre afetos negativos e estresse percebido. Uncu, Bayram e Bilgel 

(2006) encontraram, ainda, correlações positivas e significativas entre emoções negativas e as 

variáveis estresse, ansiedade e depressão, em trabalhadores, além de terem verificado que 

quanto maior o nível de bem-estar afetivo relacionado ao trabalho, menores foram os níveis de 

estresse, ansiedade e depressão. Desta maneira, pode-se indicar os afetos negativos como 

facilitadores de processos patológicos e os afetos positivos como fatores protetivos da saúde 

(Faro & Pereira, 2012). 
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Em acréscimo, as epidemias e pandemias por doenças infecciosas, como a COVID-19, 

são situações que exigem especial monitoramento da saúde mental dos contaminados e da 

população em geral. Além dos seus efeitos biológicos, a disseminação de enfermidades pode 

provocar efeitos psicológicos e psiquiátricos secundários nos pacientes e nas pessoas das 

regiões afetadas (Tucci et al., 2017). Segundo Valença, Telles, Barros e Silva (2021), estudos 

têm demonstrado problemas psiquiátricos, tais como, estresse, ansiedade, depressão, prejuízos 

na memória, psicoses, transtorno de estresse pós-traumático e transtornos do sono em 

indivíduos com COVID-19. Conforme ressaltaram Brooks et al. (2020), as medidas de 

quarentena e isolamento social, comumente adotadas nesses períodos, apesar de muito 

importantes, também contribuem para efeitos psicológicos negativos sobre as pessoas. Outros 

fatores, como o desemprego e as dificuldades financeiras, somam-se àqueles que podem piorar 

a saúde mental das populações em épocas de crises provocadas por moléstias (Rogers et al., 

2020). 

Com o objetivo de identificar estudos que investigaram a relação entre assertividade e 

estresse ocupacional em técnicos administrativos em educação, foi realizada uma busca 

sistemática, sem especificação de período, nas bases de dados SciELO, LILACS, MEDLINE, 

PsycArticles, PsycInfo, PubMed e Science Direct, com a combinação dos descritores 

assertividade, asserção, estresse, estresse ocupacional, estresse profissional, técnico-

administrativos em educação, servidores públicos, COVID-19, novo coronavírus e seus 

correlatos em inglês assertiveness, assertion, stress, occupational stress, professional stress, 

civil servant e new coronavirus. Para análise dos estudos, identificados nesse levantamento, 

foram empregados os seguintes critérios de inclusão: (a) pesquisas que avaliaram a relação entre 

assertividade e estresse ou estresse ocupacional; e (b) produção cuja amostra era composta por 

profissionais ativos. Excluíram-se: (a) pesquisas exclusivamente qualitativas; (b) estudos de 

caso; (c) publicações de validação de instrumentos; (d) revisões de literatura; e (e) artigos em 

idiomas distintos do português, inglês e espanhol. Ressalta-se que a categoria profissional de 

técnico-administrativos em educação não foi especificada nesta análise, em função da carência 

de estudos com essa população-alvo, e não foram encontradas pesquisas relacionadas ao 

contexto da COVID-19 especificamente, sendo, portanto, incluídas pesquisas com outras 

populações-alvo e em momentos históricos diferentes ao da pandemia pelo novo coronavírus. 

Foram identificadas sete pesquisas, uma em contexto nacional e seis em contexto 

internacional, sendo seis com abordagem quantitativa (Falkum & Vaglum, 2005; Mazzella-

Ebstein, Tan, Panageas, Arnetz, & Barton-Burke, 2021; Missiato, Feitosa, & Rodríguez, 2019; 

Petrie & Rotheram, 1982; West, Horan, & Games, 1984; Yamagishi et al., 2007) e uma com 
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abordagem mista (Lee & Crockett, 1994). Um estudo não encontrou correlação estatisticamente 

significativa entre assertividade e estresse percebido em servidores públicos federais do INSS 

(Missiato, Feitosa, & Rodríguez, 2019). Os outros seis estudos verificaram correlações diretas 

ou indiretas entre a assertividade e o estresse ou estresse ocupacional, sendo que uma pesquisa 

levantou as características pessoais que ajudaram bombeiros a lidar com o estresse e outros 

aspectos da profissão (Petrie & Rotheram, 1982); um estudo investigou as associações entre 

estresse ocupacional e problemas interpessoais em médicos (Falkum & Vaglum, 2005); uma 

pesquisa avaliou as relações entre tempo de trabalho e inteligência emocional, estresse 

ocupacional e características de coping em enfermeiros (Mazzella-Ebstein et al., 2021); e três 

estudos examinaram os efeitos de intervenções, contendo treinamentos em assertividade, sobre 

o estresse ou estresse ocupacional e outras variáveis, com amostras de enfermeiros (Lee & 

Crockett, 1994; West et al., 1984; Yamagishi et al., 2007). Verificou-se, então, a ausência de 

estudos que avaliaram as relações entre assertividade e estresse ocupacional em servidores 

técnico-administrativos da área da educação, o que aponta para a necessidade de pesquisas que 

investiguem essas relações com esses profissionais. 

Assim, delimitou-se como problema de pesquisa a ausência de estudos que investigaram 

a relação entre assertividade e estresse ocupacional em servidores técnico-administrativos em 

educação, no contexto da COVID-19. Portanto, a questão de pesquisa que se colocou foi 

examinar a relação entre assertividade e estresse ocupacional em servidores públicos técnico-

administrativos da área da educação, durante a pandemia por COVID-19.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção, serão apresentados os temas habilidades sociais, assertividade e contexto 

de trabalho, estresse ocupacional e relações interpessoais, pandemia e saúde mental, pesquisas 

relacionadas a habilidades sociais e estresse ou estresse ocupacional e estudos sobre 

assertividade e estresse ou estresse ocupacional. Cada um destes temas será desenvolvido a 

seguir. 

 

Habilidades Sociais, Assertividade e Contexto de Trabalho 

 Os diferentes contextos nos quais os seres humanos se inserem, como o familiar, escolar 

e profissional, apresentam interações entre indivíduos que demandam, necessariamente, um 

repertório de habilidades sociais (Del Prette & Del Prette, 2011). Segundo os referidos autores, 

habilidades sociais são diferentes classes de comportamentos sociais, disponíveis no repertório 

de um indivíduo, para lidar adequadamente com as demandas de situações interpessoais. Estas 

demandas se referem às ocasiões ou oportunidades nas quais se espera a emissão de um 

determinado desempenho social em relação a uma ou mais pessoas, produzidas pela vida em 

sociedade. Assim, verifica-se, no conceito de habilidades sociais, o caráter descritivo de um 

conjunto particular de comportamentos sociais que apresenta alta probabilidade de produzirem 

ou maximizarem reforçadores e reduzirem estimulações aversivas para o indivíduo em sua 

interação com o(s) outro(s), em um determinado contexto situacional-cultural (Del Prette & Del 

Prette, 2009a). 

Esquematicamente, as classes de habilidades sociais podem ser decompostas em 

subclasses e essas, por sua vez, subdivididas em outras subclasses, formando um contínuo de 

classes mais complexas, nomeadas molares, e classes mais específicas, identificadas como 

moleculares. Pode-se afirmar que quanto maior a complexidade de uma classe de habilidades 

sociais, mais subclasses ela possui. Por exemplo, a habilidade de “coordenar grupo” é uma 

classe geral composta por algumas subclasses, como as habilidades intermediárias de “mediar 

o estabelecimento e seguimento de normas”, “organizar as etapas da tarefa” e “lidar com 

tensões e administrar conflitos”. Estas, por sua vez, apresentam outras subclasses, como 

“elogiar”, “fazer perguntas”, “dar feedback”, entre outras (Del Prette & Del Prette, 2011). Dessa 

forma, a classe geral “coordenar grupo” pode ser considerada uma classe molar em relação às 

suas subclasses intermediárias (“mediar o estabelecimento e seguimento de normas”, 

“organizar as etapas da tarefa” e “lidar com tensões e administrar conflitos”), enquanto estas 
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são moleculares em relação à classe “coordenar grupos” e molares em relação às subclasses 

mais específicas “elogiar”, “fazer perguntas”, “dar feedback”. 

O construto das habilidades sociais remete aos conceitos de desempenho social e 

competência social, apesar de substancialmente diferentes. Os desempenhos sociais são 

compreendidos por Del Prette e Del Prette (2005) como quaisquer comportamentos emitidos 

em situações sociais, independentemente de favorecerem ou prejudicarem a qualidade dos 

relacionamentos dos indivíduos. A competência social, por sua vez, é definida como a avaliação 

que se faz da funcionalidade, imediata e a longo prazo, do desempenho social do indivíduo em 

uma situação interpessoal (Del Prette & Del Prette, 2011). 

Os desempenhos sociais podem ser avaliados em termos de efetividade a partir de cinco 

critérios discriminados por Del Prette e Del Prette (2011), sendo eles: (a) alcançar os objetivos 

da interação social; (b) manter e/ou melhorar a qualidade da relação com outra pessoa; (c) 

manter e/ou melhorar a autoestima do indivíduo; (d) respeitar ou ampliar os direitos humanos 

socialmente reconhecidos; e (e) equilibrar os ganhos e perdas entre os interlocutores. Os 

referidos autores ressaltaram que nem sempre é possível atender a todos esses critérios em uma 

mesma situação; porém, quanto mais deles são atendidos, maior competência social pode ser 

atribuída ao indivíduo. 

Del Prette e Del Prette (2011) destacaram, também, que dispor de habilidades sociais é 

uma condição necessária, mas não suficiente, para alcançar a competência social. Um indivíduo 

pode possuir diversas habilidades sociais em seu repertório, mas não as utilizar em seu 

desempenho. A ansiedade, as crenças errôneas e a dificuldade em identificar sinais no ambiente 

para a emissão de um determinado comportamento social são, frequentemente, responsáveis 

pela inibição ou prejuízo no desempenho das habilidades sociais. Neste sentido, a competência 

social implica na coerência entre o subsistema cognitivo, emocional e comportamental das 

pessoas, ou seja, a competência social depende da capacidade do indivíduo de organizar seus 

pensamentos, sentimentos e ações em função de seus objetivos e valores, articulando-os às 

demandas do ambiente em que se encontra. 

Verifica-se, portanto, que a caracterização das habilidades sociais e da competência 

social pressupõe a análise de três dimensões: (a) a dimensão pessoal do indivíduo, referente ao 

seu repertório comportamental, conhecimentos, sentimentos e crenças; (b) a dimensão 

situacional, como o contexto específico no qual ocorre a interação, o status do interlocutor e a 

presença ou ausência de outras pessoas; e (c) a dimensão cultural, ou seja, os valores, normas e 

regras dos grupos em que o indivíduo está inserido. Essas dimensões se sobrepõem e fazem-se 

presentes em todas as interações sociais (Del Prette & Del Prette, 2009b). Del Prette e Del Prette 
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(2009b) listaram diversos componentes da dimensão pessoal das habilidades sociais, 

organizando-os em classes e subclasses, como mostrado abaixo. 

Componentes comportamentais. São aspectos diretamente observáveis e estão 

subdivididos em: (a) componentes verbais de conteúdo, relacionados às variadas mensagens da 

comunicação verbal. Por exemplo: fazer/responder perguntas, elogiar, agradecer, recusar e 

justificar-se; (b) componentes verbais de forma, concernentes à topografia da fala, como 

latência, duração e regulação do volume da voz; e (c) componentes não verbais, referentes aos 

recursos do corpo humano, com exceção da vocalização, disponíveis para a transmissão de 

mensagens, como, por exemplo, contato visual, sorriso, gestos, expressão facial, postura 

corporal e contato físico. 

Componentes cognitivo-afetivos. São aspectos da fala encoberta e dos sentimentos. 

Suas subclasses são: (a) conhecimentos prévios sobre a cultura, ambiente, papéis sociais e 

autoconhecimento; (b) expectativas e crenças, como planos, metas e valores pessoais, 

autoconceito, estereótipos, entre outros; e (c) estratégias e habilidades de processamento, por 

exemplo, a leitura do ambiente, resolução de problemas e auto-observação. 

Componentes fisiológicos. Dizem respeito às variáveis organísmicas. As cinco 

subclasses mais estudadas na literatura são: taxa cardíaca, respostas eletromiográficas, 

respiração, resposta galvânica da pele e fluxo sanguíneo. 

Outros componentes. Não foram incluídas em classes específicas: (a) atratividade 

física, ou seja, os atributos corporais socialmente valorizados; e (b) aparência pessoal, a forma 

visual de apresentação do indivíduo, como roupas, adornos e aspectos visíveis de asseio pessoal. 

A assertividade é uma importante classe de habilidades sociais (Bandeira, Costa, Del 

Prette, Del Prette, & Gerk-Carneiro, 2000; Del Prette & Del Prette, 2011), que foi definida, por 

Lange e Jakubowski (1976), como a afirmação dos próprios direitos e a expressão de 

sentimentos, necessidades e crenças de forma direta, honesta e adequada ao contexto 

interpessoal, sem violar o direito de outrem. De acordo com Del Prette e Del Prette (2011), 

essas habilidades, também conhecidas como habilidades sociais assertivas de enfrentamento, 

são usualmente empregadas em situações com algum risco de consequências negativas e 

caracterizam-se como um tipo de enfretamento, que requer o autocontrole dos sentimentos e a 

expressão apropriada deles. Defender os próprios direitos ou os direitos de outra pessoa, recusar 

pedidos, lidar com críticas, solicitar mudança de comportamento e expressar sentimentos 

negativos são algumas classes amplas de habilidades assertivas. 

Para Caballo (2003), o comportamento assertivo pressupõe a consideração dos direitos 

e responsabilidades do locutor e do interlocutor, assim como a avaliação das consequências da 
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interação a curto e longo prazo, o que favorece: (a) a comunicação sem o domínio, humilhação 

ou degradação do outro; (b) a resolução de problemas imediatos; e (c) a diminuição da 

probabilidade de ocorrência de problemas futuros. Em geral, pessoas que se comportam de 

forma assertiva se defendem bem, estão satisfeitas com suas relações interpessoais e têm 

confiança em si mesmas. Porém, nem sempre a expressão assertiva se dá sem conflitos ou 

permite alcançar o objetivo da interação. É possível, por exemplo, que um pedido assertivo de 

devolução de mercadoria não seja recebido de forma amigável pelo vendedor ou não obtenha 

êxito. De toda forma, a pessoa que agiu assertivamente se sente melhor por ter sido capaz de se 

expressar e aumenta a probabilidade de ter seus direitos respeitados, assim como o interlocutor 

recebe uma mensagem ou um pedido de forma clara, não manipuladora e respeitável, com 

pouca abertura para interpretações incorretas. 

O comportamento assertivo se diferencia de outros dois tipos. O primeiro é o 

comportamento não assertivo, no qual se faz ausente a expressão honesta dos sentimentos, 

pensamentos e opiniões, o que implica na violação dos próprios direitos, na falta de respeito às 

próprias necessidades e na ausência de confiança na capacidade dos outros de lidarem com suas 

frustrações e responsabilidades. Geralmente, o objetivo do comportamento não assertivo é 

apaziguar e evitar conflitos que gerem ansiedade, o que, a princípio, é bastante reforçador para 

o desempenho do indivíduo. Contudo, há diversas consequências negativas para a pessoa que 

se comporta de forma não assertiva, como baixa probabilidade de ter suas necessidades 

atendidas e de ser bem compreendida pelos demais e grandes chances de ser manipulada e 

sentir-se mal por não conseguir se expressar adequadamente. O comportamento não assertivo 

também apresenta desvantagens para o interlocutor, como dificuldades para compreender o 

outro, preocupar-se ou sentir-se culpado pela falta de expressão do locutor e sobrecarga por ter 

que tomar decisões por outra pessoa (Caballo, 2003). 

O segundo tipo de comportamento, relatado por Caballo (2003), é o agressivo, no qual 

há a expressão de pensamentos, sentimentos e opiniões e defesa dos próprios direitos de forma 

desonesta, inapropriada ou com violação dos direitos de outrem. Em geral, o objetivo do 

comportamento agressivo é o domínio e a conquista de uma situação, ao custo da humilhação, 

degradação e minimização dos outros. A expressão agressiva permite ao indivíduo alcançar 

seus objetivos imediatos e pode proporcionar a ele sentimentos de poder e controle, contudo, 

diversos resultados negativos também são gerados por esse tipo de comportamento, como 

respostas de contra-agressão, sentimentos de arrependimento e culpa e dificuldades para manter 

relações duradouras e satisfatórias. O interlocutor, além de ter seus direitos violados, pode se 

sentir humilhado e manipulado, buscando formas de obter justiça e evitando o agressor. 
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Verifica-se, portanto, que o comportamento assertivo, geralmente, é o tipo de desempenho mais 

adequado e vantajoso para todas as partes da interação. 

Assim como em outros contextos, a criação e manutenção de bons relacionamentos no 

trabalho exigem um repertório de habilidades sociais. Observa-se que, mesmo nas profissões 

com atividades mais individuais, as habilidades sociais são requeridas em processos 

complementares, como na aprendizagem do ofício, em negociações de compra/venda em 

reuniões, entre outras. A própria reestruturação produtiva das organizações tem, cada vez mais, 

priorizado processos de trabalho relacionados à qualidade das interações, que exigem 

habilidades como coordenar grupos, liderar equipes e manejar conflitos (Del Prette & Del 

Prette, 2011). Dada a importância do construto para a área, os mesmos autores conceituaram as 

habilidades sociais profissionais como aquelas que atendem às demandas interpessoais do 

ambiente de trabalho e podem promover o cumprimento de metas, o bem-estar dos 

trabalhadores e o respeito aos direitos individuais. Algumas habilidades de destaque desta 

classe são: coordenar grupo, falar em público, resolver problemas, tomar decisões, mediar 

conflitos e desenvolver a aprendizagem do outro. 

Del Prette e Del Prette (2006) ressaltaram que diversas pesquisas mostraram a 

importância das habilidades sociais para o trabalhador e para as organizações. Indivíduos 

socialmente habilidosos cooperam para manter um bom clima organizacional e para a qualidade 

das relações com outros setores, fornecedores e clientes, o que tende a melhorar a produtividade 

e a qualidade de vida e de trabalho. Em contrapartida, Sadir e Lipp (2009) encontraram que as 

dificuldades nas relações interpessoais do trabalho podem ser um dos fatores a gerar o estresse 

ocupacional, que está associado ao desenvolvimento de problemas de saúde e aumento dos 

afastamentos, acidentes e rotatividade no trabalho. 

A avaliação das habilidades sociais e da competência social é uma ação necessária tanto 

para a área de pesquisa, quanto para o campo de intervenções. Uma avaliação multidimensional 

das habilidades sociais deve considerar variáveis situacionais (interlocutores, normas da 

cultura, entre outros), pessoais (cognitivas, transtornos psicológicos, papel social, ente outras), 

sociodemográficas (como idade, escolaridade e sexo) e os recursos e déficits de habilidades 

(medidas de frequência, duração, intensidade, topografia, classes utilizadas, dentre outras). Os 

procedimentos e instrumentos disponíveis para essa avaliação podem se utilizar de métodos 

diretos, como observação, auto-observação e autorregistros fisiológicos, ou indiretos, como 

relatos de terceiros e autorrelato (Del Prette & Del Prette, 2009b).  

De acordo com Del Prette e Del Prette (2005), a avaliação das habilidades sociais 

permite inferir três tipos de déficits: (a) déficit de aquisição, identificado pela não ocorrência 
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de uma habilidade diante das demandas interpessoais. Ocorre em função de fatores que 

impedem a aprendizagem de uma habilidade, como a falta de conhecimento, restrição de 

oportunidades e problemas de comportamento; (b) déficit de desempenho, definido pela 

ocorrência de uma habilidade com frequência inferior à esperada diante de demandas do 

ambiente. Problemas de comportamento, ausência de feedback, falhas de reforçamento e 

excesso de ansiedade interpessoal são fatores que interferem na frequência de uma habilidade 

já aprendida, inibem sua emissão e geram esse tipo de déficit; e (c) déficit de fluência, 

caracterizado pela ocorrência de uma habilidade com grau de proficiência inferior ao esperado 

diante das demandas sociais. É ocasionado por fatores que alteram a forma do desempenho de 

uma habilidade, o seu ajuste e funcionalidade, como a dificuldade de discriminação e 

processamento de estímulos e aqueles fatores listados nos déficits de aquisição e desempenho. 

 

Estresse Ocupacional e Relações Interpessoais 

 Lipp (1994) definiu estresse como um tipo de desgaste psicofisiológico que o organismo 

sofre quando é forçado a enfrentar uma situação percebida como ameaçadora ou perigosa e que 

provoca emoções fortes, seja ela de natureza positiva, como a notícia de uma promoção, ou 

negativa, como a informação da perda do emprego. Pode-se compreender o estresse, então, 

como o resultado do esforço que o corpo faz para se adaptar a uma nova situação. Observa-se 

que a caracterização de um fenômeno de estresse depende, principalmente, da percepção do 

estímulo pelo indivíduo como sendo um evento estressor. 

As respostas a um estímulo estressor compreendem três níveis: (a) cognitivo – que se 

refere ao processamento e avaliação das informações sobre o estímulo, se ele é ameaçador ou 

não, a partir da situação em si, da história de vida do sujeito e de suas capacidades e recursos; 

(b) comportamental – diz respeito à emissão de respostas de enfrentamento, fuga ou 

passividade, dependendo do repertório do indivíduo e da sua história de contingências; e (c) 

fisiológico – relacionado ao aumento da ativação geral do organismo, como estimulação da 

massa cinzenta periaquedutal dorsal e do hipotálamo medial e alterações cardiovasculares 

(Margis, Picon, Cosner, & Silveira, 2003). Lipp e Tanganellli (2002) ressaltaram que, de forma 

geral, o que determina as respostas do indivíduo é a capacidade do organismo de lidar com as 

diferentes demandas das situações. Alguns sintomas mais comuns e imediatos ao estresse são 

sudorese nas mãos, aceleração da respiração, dor de cabeça e desinteresse pelo estímulo. A 

longo prazo, a exposição frequente, prolongada ou intensa, precipita o esgotamento de recursos 
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do sujeito e afeta o sistema imunológico, deixando o organismo suscetível a doenças e 

infecções, como enfartes, asmas, doenças de pele e ao envelhecimento precoce (Lipp, 1994). 

De acordo com Lipp (2000), Selye propôs um modelo trifásico para o quadro 

sintomatológico do estresse. O primeiro estágio é chamado de fase de alarme e ocorre quando 

o organismo entra em estado de alerta diante de um agente estressor, preparando-se para emitir 

respostas de luta ou fuga. Nesta fase, predominam sintomas de natureza física, como 

taquicardia, tensão crônica, dor de cabeça, pressão no peito, entre outros. Caso o indivíduo 

elimine o evento estressor ou administre-o, a homeostase é reestabelecida. A fase de alarme é 

considerada uma reação saudável e positiva ao estresse, uma vez que permite a reconstituição 

do equilíbrio.  A apresentação persistente do agente estressor ou a falta de recursos para lidar 

com ele leva o organismo ao segundo estágio, a fase de resistência. 

Na fase de resistência, o organismo busca se adaptar à situação de estresse, mobilizando 

energia para a manutenção do estado de alerta. Esse esforço provoca o início do desgaste do 

organismo, cujos sintomas mais comuns são, por exemplo, irritabilidade, ansiedade, medo, 

oscilação do apetite e impotência sexual. Novamente, há a possibilidade de 

interrupção/adaptação ao evento estressor ou sua continuidade. Nesta segunda hipótese, o 

organismo sofre o terceiro processo, a fase de exaustão. A fase de exaustão é caracterizada pelo 

esgotamento dos mecanismos de adaptação. É uma condição crítica do estresse, que deteriora 

o organismo, diminui sua imunidade e o torna mais suscetível a doenças, como infarto e úlcera, 

e a transtornos depressivos (Lipp, 2000). 

Os estudos de Lipp (2000) indicaram haver, ainda, uma quarta fase, chamada de quase-

exaustão, que ocorre entre os estágios de resistência e exaustão. Nessa fase, o organismo ainda 

não consegue se adaptar à situação estressora, dando prosseguimento ao seu processo de 

enfraquecimento e deterioração. Contudo, as doenças que podem surgir nesse estágio não são 

tão graves como aquelas comuns na fase de exaustão. São exemplos de doenças que se 

manifestam nessa fase a herpes simples, hipertensão e diabetes. 

O estresse ocupacional, especificamente, é definido por Paschoal e Tamayo (2004) 

como um processo em que o trabalhador percebe demandas do trabalho como estressoras e 

superiores às suas habilidades de enfrentamento, provocando respostas psicofisiológicas. O 

processo geral do estresse ocupacional pode ser influenciado tanto por variáveis de natureza 

pessoal, como o tipo de enfrentamento (coping) empregado pelo indivíduo e a sua capacidade 

de lidar com as exigências do trabalho, quanto por fatores de natureza situacional, destacando-

se o suporte social encontrado no ambiente laboral. 
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Os estímulos presentes no trabalho que podem gerar o estresse ocupacional, chamados 

de estressores organizacionais, possuem natureza física ou natureza psicossocial. O primeiro 

tipo diz respeito a estímulos como excesso de barulho, iluminação ruim e pouca ventilação, 

entre outros. Os estressores de natureza psicossocial são discriminados por Paschoal e Tamayo 

(2004) a partir de cinco fatores: (a) papel na organização, sendo comuns os conflitos e as 

ambiguidades de papéis; (b) desenvolvimento na carreira, como instabilidade, medo da 

obsolescência e pouca perspectiva de promoção; (c) fatores intrínsecos ao trabalho, tendo como 

exemplo a sobrecarga, repetição de tarefas e pressão por prazos; (d) autonomia/controle do 

trabalho, como o baixo envolvimento em decisões e métodos de trabalho, e (e) relacionamento 

interpessoal no trabalho, exemplificado por problemas nas relações com colegas, chefes e/ou 

subordinados. Com relação a este último fator, Sadir e Lipp (2009) têm identificado os 

problemas interpessoais como um importante estímulo estressor presente nas organizações, 

capaz de produzir falhas de comunicação, rivalidades, falta de apoio, restrições nas interações 

e diminuição da produtividade. A predominante ausência de relações interpessoais, comum em 

profissões mais individuais, como a de juízes, também é apontada como um estímulo estressor 

ocupacional (Lipp & Tanganelli, 2002). 

 Paschoal e Tamayo (2004) chamaram a atenção para o fato de que o interesse pelo 

estudo do estresse ocupacional se relaciona, principalmente, aos impactos negativos que geram 

na saúde dos empregados e no funcionamento das organizações. Além dos sintomas 

psicofísicos e do aumento da vulnerabilidade para doenças causados pelo estresse ocupacional, 

diversos autores apontam outros impactos na vida pessoal, profissional e para as organizações 

em função desse processo, como, por exemplo: (a) associação com o uso de cigarro (Moraes, 

2014); (b) insatisfação no trabalho (Paschoal & Tamayo, 2004); e (c) aumento do custo da 

organização com problemas de saúde, da taxa de rotatividade e do número de acidentes (Jex, 

1998). 

 Diante dos prejuízos desse fenômeno, alguns tipos de intervenções são estudados a fim 

de promover o manejo do estresse ocupacional. Geralmente, elas focalizam a organização do 

trabalho, como mudanças na estrutura organizacional, treinamentos e desenvolvimento das 

relações interpessoais; o trabalhador, modificando comportamentos individuais; ou são 

intervenções combinadas, em que tanto a organização do trabalho quanto os comportamentos 

individuais são objetos de intervenção (Murta et al., 2005). Avaliar as necessidades dos 

trabalhadores é fundamental para a escolha do método mais adequado a ser empregado e 

aumenta as chances de eficácia e eficiência dos programas de intervenção (Murta & Tróccoli, 

2004).  
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Pandemia e Saúde Mental  

 Estudos realizados com populações atingidas por epidemias de doenças infecciosas, 

como ebola e zika, mostraram aos pesquisadores que, além dos evidentes efeitos biológicos, 

essas doenças também podem gerar problemas para a saúde mental dos contaminados e da 

população em geral. Contudo, os impactos psiquiátricos dessas doenças muitas vezes não são 

devidamente estudados, o que prejudica a criação de procedimentos e políticas públicas 

específicas para responder a tais situações (Tucci et al., 2017). 

Diversas variáveis são relevantes para compreender as consequências das epidemias e 

pandemias sobre a saúde mental dos doentes e da população. De acordo com Brooks et al. 

(2020), alguns estressores relatados nessas situações são medo de infecção, frustração, tédio, 

perda financeira e estigma. A adoção de medidas de quarentena e distanciamento social, apesar 

de muito importantes, também se relacionam a efeitos psicológicos negativos, como sintomas 

de estresse pós-traumático, confusão e raiva. Nesse sentido, o estudo de Calati et al. (2020) 

identificou que, tanto a condição objetiva de estar solteiro ou morar sozinho, quanto o 

sentimento subjetivo de se sentir sozinho, ou seja, de solidão, foram fortemente associados a 

resultados suicidas, em particular com a ideação suicida e a tentativa de suicídio, de forma 

transculturalmente consistente. Tais estudos demonstram a importância do monitoramento da 

saúde mental dos contaminados e da população em geral em períodos de pandemia, como a de 

COVID-19. 

 Alguns sintomas psiquiátricos de pacientes infectados por diferentes vertentes de 

coronavírus, como o SARS-CoV, causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave, e o MERS-

CoV, que originou a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, já foram identificados. De 

acordo com o levantamento realizado por Rogers et al. (2020), durante a fase aguda dessas 

doenças, foi comum a ocorrência de confusão mental, humor depressivo, ansiedade, 

comprometimento da memória e insônia. Nos estágios pós-doença, além dos sintomas citados, 

os pacientes também relataram irritabilidade, fadiga, memórias traumáticas e transtornos do 

sono. Após as doenças, a prevalência do transtorno de estresse pós-traumático foi de 32,2%, da 

depressão igual a 14,9% e dos transtornos de ansiedade de 14,8%, entre os curados. Com 

relação aos efeitos do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que gera a COVID-19, dados 

preliminares mostraram a existência de confusão mental e agitação em pacientes de unidade de 

terapia intensiva, consciência alterada nos contaminados que faleceram e síndrome disexecutiva 

nas pessoas que obtiveram alta hospitalar. 
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 Estudos mais amplos também identificaram prejuízos à saúde mental da população em 

geral, durante a contaminação por COVID-19. Czeisler et al. (2020) encontraram que 40,9% 

dos 5.470 adultos dos Estados Unidos entrevistados relataram pelo menos uma condição 

adversa de saúde mental ou comportamental relacionados à pandemia, incluindo sintomas de 

transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo (30,9%), sintomas de transtornos de trauma 

ou estresse (estresse pós-traumático, estresse agudo, de ajustamento, entre outros) (26,3%), e 

ter iniciado ou aumentado o uso de substâncias para fazer frente ao estresse ou às emoções 

relacionadas à COVID-19 (13,3%). A porcentagem de entrevistados que relataram ter 

considerado seriamente o suicídio 30 dias antes de completar a pesquisa (10,7%) foi 

significativamente maior entre os entrevistados com idade de 18 a 24 anos, de grupos 

raciais/étnicos minoritários, que eram cuidadores não remunerados de adultos e trabalhadores 

essenciais. De forma semelhante, o estudo de Wang et al. (2020) encontrou prejuízos 

significativos à saúde mental de chineses durante a pandemia pelo novo coronavírus. Do total 

de 1.210 respondentes, 53,8% classificaram o impacto psicológico da COVID-19 como 

moderado ou grave, 16,5% relataram sintomas depressivos moderados a graves, 28,8% 

informaram possuir sintomas de ansiedade moderados a graves e 8,1% apresentaram níveis de 

estresse moderado a grave. Condições específicas como ser estudante, do sexo feminino, 

possuir sintomas físicos como mialgia, tontura e coriza e fazer má avaliação do estado de saúde 

se associaram significativamente a um maior impacto psicológico pela pandemia e a níveis mais 

elevados de estresse, ansiedade e depressão (p < 0,05). 

 

Pesquisas sobre Habilidades Sociais e Estresse ou Estresse Ocupacional 

Realizou-se uma busca sistemática com a combinação dos descritores habilidades 

sociais, estresse, estresse ocupacional, estresse profissional, técnico-administrativos em 

educação e servidores públicos e os respectivos correlatos em inglês social skills, stress, 

occupational stress, professional stress e civil servant. Foram utilizadas as bases de dados 

SciELO, LILACS, MEDLINE, PsycArticles, PsycInfo, PubMed e Science Direct, sem 

determinação de período, e os seguintes critérios de inclusão: (a) pesquisas que avaliaram a 

relação entre habilidades sociais e estresse ou estresse ocupacional; e (b) produção cuja amostra 

era composta por profissionais ativos. Foram excluídas(os): (a) pesquisas exclusivamente 

qualitativas; (b) estudos de caso; (c) publicações de validação de instrumentos; (d) revisões de 

literatura; e (e) artigos em idiomas distintos do português, inglês e espanhol. Tendo em vista a 
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carência de estudos com técnico-administrativos em educação, essa população-alvo não foi 

especificada na análise. 

Foram identificadas sete pesquisas, cinco em contexto nacional e duas em contexto 

internacional, sendo cinco com abordagem quantitativa (Murta & Tróccoli, 2009; Sadir & Lipp, 

2013; Suehiro & Santos, 2017; Uchiyama et al., 2011; Wacker & Dziobek, 2018) e duas com 

abordagem mista (Maturana & Valle, 2014; Murta, 2007). Em geral, essas pesquisas atestaram 

a relação indireta entre habilidades sociais e estresse ou estresse ocupacional, uma vez que dois 

estudos avaliaram os efeitos de intervenções para o manejo de estresse no trabalho e do 

treinamento de habilidades sociais em técnico-administrativos em educação de uma 

universidade (Murta & Tróccoli, 2009; Murta, 2007); outro estudo examinou os resultados de 

um treino de controle de estresse com participantes de variadas profissões (Sadir & Lipp, 2013); 

uma pesquisa investigou a presença de estresse e descreveu situações estressoras e estratégias 

de enfrentamento em trabalhadores da saúde (Maturana & Valle, 2014); uma pesquisa avaliou 

os efeitos de um treinamento em comunicação não violenta sobre as habilidades de 

comunicação não violenta, angústia empática, empatia e estressores do trabalho em 

profissionais da área da saúde (Wacker & Dziobek, 2018); e dois estudos analisaram a relação 

direta entre estresse e habilidades sociais, um com uma amostra de docentes do ensino superior 

(Suehiro & Santos, 2017) e outro com enfermeiras (Uchiyama et al., 2011). Uma breve 

descrição destes estudos será realizada a seguir. 

Sadir e Lipp (2013) investigaram a eficácia do Treino Psicológico de Controle de Stress 

- Adaptado para Relações Interpessoais no Trabalho (TCS-RI) em uma amostra diversificada 

de profissionais e as diferenças de sua aplicação individual e em grupo. O treinamento, tanto 

no formato individual quanto em grupo, consistiu em dez sessões, com duração de 60 e 90 

minutos, respectivamente, sendo aplicado a 29 pessoas divididas em dois grupos. Um grupo foi 

composto por 17 pessoas (doze mulheres e cinco homens), que receberam o treinamento em 

grupo, enquanto o outro grupo foi constituído por 12 indivíduos (oito mulheres e quatro 

homens), treinados individualmente. Os participantes eram adultos, com idade média de 35,11 

anos (DP = 7,97), sendo 65,52% casados e 34,48% não casados (solteiros ou separados), de 

variadas profissões, como técnicos, autônomos, bancários e outros. Durante as sessões, foram 

fornecidas explicações e orientações sobre cada tema específico e realizadas dinâmicas, nas 

quais os participantes pudessem vivenciar, refletir e discutir as alternativas de uma melhor 

atuação e as dificuldades experimentadas em cada situação. As vivências utilizadas, 

principalmente no trabalho em grupo, foram baseadas no treinamento em habilidades sociais 

descrito por Del Prette e Del Prette (2011).  Os dados foram coletados em duas avaliações, ao 
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início e ao final dos procedimentos, por meio do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 

de Lipp (ISSL), Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette), Beck Anxiety Inventory 

(BAI), Escala de Crenças Irracionais, Inventário de Afetividade, Roteiro para Entrevista 

Estruturada para Averiguação de Habilidades Sociais e Roteiro para Entrevista Final para 

Averiguação de Habilidades Sociais. As respostas abertas das entrevistas foram categorizadas 

pelas pesquisadoras com a contribuição de três juízes, psicólogos experientes.  

Por meio do teste de McNemar, os resultados indicaram que o TCS-RI foi eficaz na 

redução do estresse entre a primeira e a segunda avaliação (S = 3,60; GL = 1; p = 0,058), com 

maior eficácia no formato individual do que em grupo (S = 5,00; GL = 1; p = 0,025). Houve 

diferença significativa no escore total do IHS, comparando-se o pré e pós-teste (S = 9,00; GL = 

3; p = 0,029), mediante o teste de Simetria. Inicialmente, 42,86% dos sujeitos tiveram repertório 

altamente ou bastante elaborado, 42,86% bom repertório, 14,29% repertório médio ou abaixo 

da média inferior. Após o treinamento, 76,19% dos participantes apresentaram repertório 

altamente ou bastante elaborado, 19,05% bom repertório e 4,76% médio ou abaixo da média 

inferior. As porcentagens iniciais de 68,97% dos indivíduos que relatavam resolver os conflitos 

pelo diálogo e de 24,14% pela negação alteraram para 80,95% e 19,05%, respectivamente. As 

autoras propuseram que a redução significativa do nível de estresse deu-se, provavelmente, pelo 

treinamento das estratégias de enfrentamento de estresse, bem como pelas técnicas de melhoria 

da assertividade e habilidades sociais (Sadir & Lipp, 2013). 

Murta (2007) realizou uma pesquisa com 74 funcionários administrativos da 

Universidade Católica de Goiás, com o objetivo de descrever as metas intermediárias 

alcançadas de relatar problemas, falar sobre sentimentos vividos durante a sessão, chorar, 

explicar as causas do próprio comportamento e fornecer apoio ao colega, e as atitudes 

manifestadas por participantes em relação a um programa de manejo de estresse ocupacional. 

Essas metas intermediárias foram definidas a partir de dados obtidos na pesquisa e práticas em 

psicoterapia por Kholenberg e Tsai (2001).  Os sujeitos foram divididos em dois grupos, sendo 

42 deles participantes de uma intervenção de Manejo de Estresse (ME) e 32 de uma intervenção 

em Habilidades Sociais (HS). Os participantes tinham entre 17 e 72 anos, sendo 39 homens, 35 

mulheres e a maior parte casados. As intervenções duraram 12 sessões de 60 minutos cada, ao 

longo de três meses. O programa de ME adotou exposição dialogada, técnicas de relaxamento, 

ensaio comportamental e vivências grupais para apresentar os temas trabalhados, enquanto a 

intervenção em HS se centrou em vivências grupais para o desenvolvimento de diversas 

habilidades, como escuta empática, lidar com críticas, expressar raiva e lidar com autoridades. 

Foram obtidas medidas pré e pós-testagem por meio da observação direta de dois observadores. 
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Cinco comportamentos (as metas intermediárias) foram previamente listados em um checklist 

e tiveram suas frequências registradas pelos observadores. O conteúdo do comportamento de 

relatar benefícios associados à intervenção foi transcrito pelos observadores. Com relação aos 

cinco comportamentos, o índice de concordância geral entre observadores foi de 89,7% para as 

respostas do grupo da intervenção de ME e de 87,8% para o grupo da intervenção em HS. Os 

relatos verbais foram categorizados e os índices de concordância entre codificadores variaram 

de 42,9 a 100%, sendo que a grande maioria das categorias e subcategorias obteve índice de 

concordância superior a 80%. O teste estatístico do Qui-Quadrado foi realizado para verificar 

diferenças na ocorrência das metas entre os tipos de intervenção.  

Os resultados demonstraram haver as cinco categorias de metas intermediárias 

alcançadas, sendo as mais frequentes “relatar problemas”, “oferecer apoio ao colega” e “relatar 

sentimentos”. Não houve diferenças no número total de ocorrência de metas intermediárias 

entre os dois tipos de intervenção implementados (t = - 1,092; p > 0,05), bem como na 

frequência de cada meta, obtendo os seguintes resultados pelo teste do Qui-Quadrado: relatar 

problemas (2
(1,71) = 1,074; p > 0,05), relatar sentimentos (2

(1,71) = 0,064; p > 0,05), chorar (2 

(1,71) = 0,041; p > 0,05), explicar causas do próprio comportamento (2
(1,71) = 1,675; p > 0,05), 

e fornecer apoio a colega (2
(1,71) = 0,054; p > 0,05). Os relatos dos benefícios percebidos pelos 

participantes foram categorizados em quatro categorias e suas subcategorias, a saber: (a) 

mudanças em aspectos cognitivos (subcategorias: auto-observação, percepção de novos 

recursos, motivação para mudanças e reestruturação cognitiva); (b) mudanças em aspectos 

comportamentais (subcategorias: habilidades sociais, manejo do tempo e autocuidado); (c) 

experiências relativas à interação com o grupo ou circunscritas à sessão (subcategorias: suporte 

social grupal e sentimentos/sensações agradáveis); e (d) apreciação positiva da intervenção com 

foco inespecífico. As mudanças em aspectos cognitivos, como a auto-observação (ME = 49% 

e HS = 51,5%) e a percepção de novos recursos (ME = 26,5% e HS = 27,3%), foram as mais 

comumente relatadas em ambas as intervenções. Mudanças em relação às habilidades sociais 

foram também as mudanças comportamentais mais relatadas nas duas intervenções, mas com 

frequência maior na intervenção em HS (f = 30), em comparação à intervenção de ME (f = 14). 

A autora concluiu que o programa foi visto como positivo e fonte de benefícios, assim como as 

intervenções produziram benefícios comuns e outros exclusivos de cada uma (Murta, 2007). 

Em seu estudo, Murta e Trócolli (2009) implementaram e avaliaram um programa de 

manejo de estresse ocupacional com 131 servidores administrativos de uma universidade 

privada do estado de Goiás, para comparar os resultados entre Intervenções Multimodais de 

Manejo de Estresse (ME) e Treinamentos em Habilidades Sociais (THS). A amostra final foi 
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composta por 74 participantes que, completaram o programa, sendo, aproximadamente, metade 

de homens; com idade média de 39 anos, e em sua maioria casados (64,5%); e com ensino 

médio (21,7%) ou superior (39,2%) completos. Utilizou-se um delineamento quase-

experimental, com grupo de comparação, designação aleatória em blocos e avaliação de pré e 

pós-teste. Quarenta e dois funcionários participaram da intervenção de ME e trinta e dois foram 

designados para a intervenção em THS, com pareamento do grau de instrução e função dos 

participantes. Medidas pré e pós-teste foram obtidas por meio da aplicação do ISSL, Escala de 

Coping Ocupacional (ECO), IHS-Del-Prette, aferição da pressão arterial e realização de 

leucograma. A intervenção de ME foi composta por informações sobre estresse e estágios de 

mudança, relaxamento, treino assertivo, treino em solução de problemas, manejo de tempo e 

reestruturação cognitiva. Na intervenção em THS, foram realizados treinos em habilidades 

sociais. Ambas as intervenções tiveram formato psicoeducativo e se utilizaram de vivências. 

Encontrou-se, como resultado, diferença apenas para a variável pressão diastólica (p < 0,05), 

com médias mais baixas na intervenção de ME, sendo os sintomas de estresse, estratégias de 

coping, escores de habilidades sociais e níveis de imunidade similares entre os sujeitos de 

ambas as intervenções. Não se demonstrou a superioridade de uma das intervenções 

empregadas sobre a outra. Cabe destacar aqui que as técnicas de psicoeducação, relaxamento, 

treino assertivo, treino em solução de problemas e reestruturação cognitiva empregadas na 

intervenção de ME, proposta pelo estudo em questão, constituem estratégias comumente 

empregadas em programas de em THS, o que pode justificar a similaridade de resultados 

obtidos nas intervenções de ME e em THS. 

A pesquisa de Suehiro e Santos (2017) avaliou as características do estresse e das 

habilidades sociais, bem como a relação entre os construtos, de 152 docentes do ensino superior 

de instituições públicas e privadas da Bahia. Os sujeitos foram, majoritariamente, do sexo 

masculino (n = 82; 53,9%) e de instituições públicas (n = 111; 73%). Os participantes tinham 

faixa etária de 24 a 65 anos (M = 40,36; DP = 8,34), sendo que 61 (47,29%) pertenciam à área 

de conhecimento das Ciências Humanas, 35 (27,13%) às Ciências da Saúde e 33 (25,28%) à 

área de Exatas. A coleta de dados foi realizada por meio de preenchimento do ISSL e do IHS-

Del-Prette. Com relação ao ISSL, obteve-se que 35 respondentes (23%) apresentaram sintomas 

que atingiram os limites característicos de estresse, a maioria desses (94,3%) com sintomas da 

fase de resistência. No IHS, observaram-se escores médios superiores no “Fator 2 – 

Autoafirmação na expressão de sentimento positivo” e no “Fator 3 – Conversação e 

desenvoltura social” (M = 3,10; DP = 0,62 e M = 3,09; DP = 0,55, respectivamente), em relação 

aos demais fatores, e os piores desempenhos no “Fator 5 – Autocontrole da agressividade” (M 
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= 1,98; DP = 0,65) e “Fator 1 – Enfrentamento e autoafirmação com risco” (M = 2,52; DP = 

0,72). Não foram encontradas diferenças significativas em habilidades sociais entre os 

professores com sintomatologia de estresse e os sem sintomatologia. Os docentes com 

sintomatologia de estresse apresentaram repertórios mais restritos nos Fatores 1 (Enfrentamento 

e autoafirmação com risco), 3 (Conversação e desenvoltura social) e no escore total do IHS, 

ainda que sem significância estatística. Dessa forma, segundo os autores, apesar dos resultados 

encontrados estarem em dissonância com os pressupostos teóricos, uma vez que se esperava 

que os professores que apresentaram níveis de estresse mais elevados fossem aqueles com um 

repertório de habilidades sociais menos elaborado, os dados convergem com outros estudos, 

que não acharam associações significativas entre estresse e habilidades sociais em diferentes 

populações-alvo. No entanto, vale ressaltar que, nesse estudo, não foi avaliado o estresse 

ocupacional propriamente dito, mas sim os níveis de estresse geral dos participantes. 

Uchiyama et al. (2011) estudaram as relações das variáveis habilidades sociais e apoio 

social com estressores do trabalho, enfrentamento para resolução de problemas e sofrimento 

psicológico, em enfermeiras de cinco hospitais do Japão. Os questionários da pesquisa foram 

distribuídos pelas gerências dos hospitais, em junho de 2005, a 1.820 profissionais da 

enfermagem de ambos os sexos. A taxa de resposta foi de 87% e, após a exclusão dos 

instrumentos incompletos e dos participantes do sexo masculino, em função de sua pequena 

representatividade, encontrou-se a amostra de 1.197 enfermeiras ou auxiliares de enfermagem. 

As trabalhadoras tinham idade de 20 a 60 anos, com média de 30,1 anos (DP = 7,8), trabalhavam 

há 5 anos ou menos como enfermeira, sendo a maioria solteira (72,2%), em cargos não 

administrativos (86,4%), em regime de tempo integral (97,8%) e por turnos (96,0%). Para 

verificar os estressores do trabalho, enfrentamento ao estresse, sofrimento psicológico, 

habilidades sociais e suporte social foram utilizadas as subescalas do Co-Labo e, para o 

levantamento dos dados demográficos e relacionados ao trabalho, aplicou-se um questionário 

sociodemográfico e ocupacional. Os autores elaboraram as seguintes hipóteses sobre as 

relações das variáveis: habilidades sociais e suporte social estariam positivamente relacionados 

entre si e ao enfrentamento para resolução de problemas; tanto as habilidades sociais quanto o 

suporte social seriam negativamente relacionados ao sofrimento psicológico e aos estressores 

do trabalho; e as habilidades sociais e o suporte sociais estariam indiretamente relacionadas ao 

sofrimento psicológico por meio dos estressores no trabalho e enfrentamento para resolução de 

problemas.  

Foram realizados testes de Correlação de Pearson e analisados os fatores de inflação de 

variância (VIF), encontrando-se os resultados descritos a seguir: (a) relação positiva e 
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significativa entre habilidades sociais e apoio social (r = 0,35; p < 0,001); (b) as habilidades 

sociais foram negativamente relacionadas ao sofrimento psicológico (β = - 0,38; p <0,001), 

estressores quantitativos (β = - 0,10; p < 0,05), estressores qualitativos (β = - 0,22; p < 0,001) e 

positivamente relacionadas ao enfrentamento para solução de problemas (β = 0,34; p < 0,001); 

(c) o apoio social estava negativamente relacionado ao sofrimento psicológico (β = - 0,28; p < 

0,01), estressores quantitativos (β = - 0,41; p < 0,001), estressores qualitativos (β = - 0,68; p < 

0,001) e positivamente relacionado ao enfrentamento para resolução de problemas (β = 0,09; p 

< 0,05); (d) foi identificada relação positiva entre enfrentamento para resolução de problemas 

e sofrimento psicológico (β = 0,11; p < 0,001) e estressores quantitativos (β = 0,19; p < 0,001); 

(e) estressores quantitativos e qualitativos estavam positivamente relacionados ao sofrimento 

psicológico (β = 0,24; p < 0,001 e β = 0,23; p < 0,01, respectivamente); (f) as habilidades sociais 

foram mais fortemente relacionadas ao sofrimento psicológico (β = - 0,38) e ao enfrentamento 

de resolução de problemas (β = 0,34) do que o suporte social (que obtiveram betas iguais a - 

0,28 e 0,09, respectivamente); (g) as habilidades sociais estavam mais fracamente relacionadas 

aos estressores quantitativos (β = - 0,10) e qualitativos (β = - 0,22) em comparação com o 

suporte social (betas iguais a - 0,41 e - 0,68); e (h) habilidades sociais e suporte social foram 

fraca e indiretamente relacionados ao sofrimento psicológico por meio de estressores 

quantitativos (β = -0,02 e β = -0,09, respectivamente), estressores qualitativos (β = - 0,05 e β = 

- 0,16, nesta ordem) e enfrentamento para resolução de problemas (com os respectivos betas de 

0,04 e 0,01). Uchiyama et al. (2011) concluíram que, apesar das limitações do estudo, como a 

impossibilidade de atribuir relação causal entre as variáveis e a eventual ocorrência de vieses 

de autorrelato, a pesquisa conseguiu aceitar todas as hipóteses elaboradas e mostrou a 

importância das habilidades sociais individuais, além do apoio social no trabalho, para a saúde 

mental dos enfermeiros. 

 Wacker e Dziobek (2018) analisaram os efeitos de um treinamento em comunicação não 

violenta (CNV) sobre as habilidades de CNV, angústia empática, empatia e estressores sociais 

do trabalho em profissionais de uma organização pública de saúde na Alemanha. O estudo 

comparou medidas pré e pós-intervenção em um Grupo Controle (GC) com 27 participantes e 

em um Grupo Experimental (GE) com 29 sujeitos, distribuídos não aleatoriamente. Evitou-se 

a sobreposição de membros de uma mesma unidade organizacional entre os participantes dos 

dois grupos, a fim de impedir possíveis confusões por meio da interação pessoal diária entre os 

funcionários, sendo ambos os grupos compostos por médicos, enfermeiros e servidores 

administrativos. A média de idade dos trabalhadores do GC foi de 47,3 anos (DP = 7,9) e de 

49,2 anos (DP = 7,4) no GE, com média de tempo de trabalho na organização igual a 12,22 



35 

 

 

anos (DP = 9,30) no GE e 10,10 anos (DP = 8,10) no GC (t (50) = 0,90, p = 0,37). A maior parte 

dos sujeitos dos dois grupos era do sexo feminino (GC: 89%; GE: 85%; χ2 
(1) = 0,17; p = 0,69), 

sendo que os profissionais do GE tinham mais anos de educação (M = 15,9; DP = 4,4) do que 

do GC (M = 12,3; DP = 3.6) (t (48,16) = 3,22, p < 0,01). O treinamento totalizou 21 horas de 

atividades e foi realizado em três dias. Utilizou-se de explicações teóricas e exercícios práticos, 

como apresentações introdutórias, role play, conversas diádicas, comunicação não verbal e 

técnicas de autoconhecimento. Os participantes responderam a uma escala de comunicação não 

violenta desenvolvida pelos autores, uma variação germânica da Interpersonal Reactivity Index, 

e à escala de estressores sociais de Frese e Zapf, assim como obtiveram a frequência da 

expressão verbal de emoções avaliada durante discussões em grupo, antes da intervenção e três 

meses após o treinamento. A ANCOVA e ANOVA foram utilizadas para analisar os dados. 

Dentre os resultados obtidos, observou-se que, para o GE, o treinamento em 

comunicação não violenta: (a) aumentou as habilidades de CNV (GC: Mpré = 2,51; Mpós = 2,43; 

p = 0,38 e GE: Mpré = 2,14; Mpós = 2,33; p < 0,05); (b) reduziu o sofrimento empático (GC: Mpré 

= 1,26; Mpós = 1,32; p = 0,64 e GE: Mpré = 2,25; Mpós = 1,90; p < 0,01); e (c) impediu o aumento 

dos estressores sociais no trabalho (GC: Mpré = 0,64; Mpós = 0,92; p < 0,05 e GE Mpré = 1,06; 

Mpós = 1,02; p = 0,71). Verificou-se também que o aumento na verbalização de emoções durante 

a discussão em grupo foi um preditor negativo e significativo (B = -0,48; p < 0,05) para o 

aumento de estressores sociais no trabalho, com 23% de variação explicada (R2 = 0,23; F (1,19) 

= 5,64; p < 0,05). Não houve evidências conclusivas sobre a promoção de traços cognitivos e 

emocionais de empatia por meio do treinamento em CNV (F (1, 49) = 0,18; p = 0,67; η2
p = 0,004; 

95%; IC = 0,000, 0,073). Concluiu-se que o treinamento em comunicação não violenta pode 

ser um meio eficiente para promover habilidades emocionais e interpessoais e evitar sofrimento 

empático de profissionais e estressores sociais no ambiente de trabalho (Wacker & Dziobek, 

2018). 

Maturana e Valle (2014) realizaram uma pesquisa com o objetivo de identificar a 

presença de estresse e descrever situações estressoras e estratégias de enfrentamento de 

profissionais da área de saúde. Sessenta sujeitos, sendo vinte enfermeiros, vinte assistentes 

sociais e vinte psicólogos, de cinco hospitais do interior do estado de São Paulo, responderam 

ao ISSL e a uma versão adaptada para o português do Inventário de Estratégias de Coping de 

Lazarus e Folkman (WCC) na língua inglesa. Os pesquisadores procederam à categorização das 

respostas qualitativas dos sujeitos à versão adaptada do WCC e os resultados mostraram que 

51,6% da amostra apresentava estresse, sendo que a situação estressora no trabalho com maior 

frequência foi a categoria “Comunicação e Relacionamento entre a Equipe e outros 
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Profissionais", apontada por 45% dos participantes. Os autores destacaram que programas que 

visem desenvolver habilidades sociais são importantes para manejar possíveis embates e 

conflitos geradores de estresse ocupacional. 

 

Estudos sobre Assertividade e Estresse ou Estresse Ocupacional 

 Outra busca sistemática nas bases de dados, com descritores relativos à assertividade e 

estresse ou estresse ocupacional, permitiu a identificação de sete estudos, conforme exposto 

anteriormente. Estas pesquisas serão descritas a seguir. 

O estudo realizado por Missiato, Feitosa e Rodríguez (2019) teve por objetivo investigar 

as correlações das variáveis assertividade e condições de trabalho com sintomas depressivos e 

estresse percebido, em servidores públicos federais do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) de Rondônia. Concordaram em participar da pesquisa 132 funcionários, quantidade que 

representou 40% dos trabalhadores efetivos do INSS de Rondônia. Os participantes tinham 

idade de 18 a 65 anos (M = 47,5; DP = 13,31), 61,4% trabalhavam na capital e 31,6% estavam 

em exercício no interior, 39 servidores eram do sexo masculino e 93 do feminino, 61,4% 

concluíram o ensino médio e 38,6% possuíam ensino superior, sendo que 35,6% da amostra 

total permanecia estudando, 82,6% ocupavam cargos de nível médio e 2,3% eram ocupantes de 

cargos de nível superior e 12,9% foram designados para funções de gestão. A principal hipótese 

da pesquisa pressupunha que maiores níveis de assertividade e melhores condições de trabalho 

se relacionariam de forma significativa com menores níveis de depressão e estresse. Os dados 

foram coletados de forma individual e coletiva, respeitando a disponibilidade de espaço de cada 

agência do INSS, por meio de um questionário sobre condições de trabalho, desenvolvido pelos 

pesquisadores, Escala de Estresse Percebido (PSS-14), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-

9) e Escala Fatorial de Extroversão (EFEx). O programa SPSS, versão 20.0, foi utilizado para 

a realização dos testes de correlação e teste não-paramétrico de Mann-Whitney. 

Os resultados do referido estudo indicaram haver correlações inversas e não 

significativas entre assertividade e estresse percebido, com magnitude igual a - 0,046 e p igual 

a 0,597, e entre assertividade e depressão (magnitude de - 0,095 e p no valor de 0,280). Em 

contrapartida, verificaram-se relações inversas e significativas entre sintomas depressivos e 

condições subjetivas de trabalho, como autonomia para gerenciar o trabalho (p < 0,001), 

conforto em negociar necessidades com chefia (p < 0,001), deliberações superiores claras e 

sensatas (p < 0,001) e saber o que esperar do trabalho (p < 0,001). Chamaram a atenção dos 

pesquisadores as relações diretas e significativas encontradas entre a variável “trabalho em 
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equipe” com estresse (p < 0,05) e sintomas depressivos (p < 0,01), de forma quem os servidores 

que trabalhavam em equipe manifestaram estresse, enquanto aqueles que tinham atividades 

individuais não se perceberam estressados, e que o primeiro grupo apresentou mais sintomas 

depressivos que o segundo. De acordo com Missiato, Feitosa e Rodríguez (2019), a 

interferência de conflitos interpessoais e a falta de autonomia dentro das equipes foram 

possíveis explicações para a existência dessas relações. Concluiu-se que a pesquisa não 

identificou correlações significativas da variável assertividade com o estresse percebido e os 

sintomas depressivos, mas encontrou associações entre condições de trabalho e variáveis de 

estresse e depressão.  

Missiato, Feitosa e Rodríguez (2019) ressaltaram que grande parte dos estudos que 

identificaram relações entre assertividade, estresse e depressão foram realizados com amostras 

de estudantes e profissionais da iniciativa privada e utilizaram instrumentos criados para 

mensuração da assertividade, o que diferiu da pesquisa deles, desenvolvida com servidores 

públicos e que teve parte de seus dados coletados por meio de uma escala que não tinha como 

objetivo específico a avaliação das habilidades assertivas. Outro fator que pode ter interferido 

nos resultados do estudo é o cansaço dos respondentes durante o procedimento de 

preenchimento das escalas, uma vez que a atividade foi realizada no horário de expediente. Os 

autores afirmaram, ainda, que a escassez de estudos na literatura que examinaram a interação 

das variáveis com servidores públicos também dificultou inferências mais precisas, o que 

evidencia a necessidade de mais pesquisas na área. 

Com o objetivo de identificar características pessoais que ajudavam trabalhadores a lidar 

com profissões altamente estressantes, Petrie e Rotheram (1982) avaliaram as condições de 

vida, autoestima e assertividade de 106 bombeiros do sexo masculino de uma cidade da 

Califórnia, que se voluntariaram a participar do estudo. A média de idade dos participantes foi 

de 36 anos (DP = 9,7), com tempo médio de emprego de 11,5 anos (DP = 8,7) e as seguintes 

ocupações: 52 bombeiros, 26 engenheiros de incêndio, 24 capitães e 4 chefes de batalhão. 

Sessenta respondentes tinham ensino médio, 33 funcionários completaram a graduação e 13 

trabalhadores eram pós-graduados. Do total de voluntários, 85 eram caucasianos, 14 eram 

negros e 7 tinham outras raças. Setenta e sete servidores eram casados e 51 possuíam esposas 

que trabalhavam fora de casa. As coletas de dados foram realizadas em três sessões diferentes, 

com 35 participantes em cada uma, aproximadamente. Foram administrados um questionário 

com perguntas demográficas, a Anxiety Scale Questionnaire, uma escala de estresse 

ocupacional, um checklist de sintomas psicológicos de estresse, a Tennessee Self-Concept Scale 

e a Adult Self-Expression Scale, escala que mediu a assertividade da amostra. As análises dos 
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dados foram realizadas pelo teste de Correlação de Pearson e análises de regressão. Foi criada 

uma pontuação total das baterias de estresse por meio da média ponderada entre os escores da 

Anxiety Scale Questionnaire, da escala de estresse ocupacional e do checklist de sintomas 

psicológicos de estresse. Verificou-se uma correlação positiva e significativa entre todas as 

medidas de estresse, com p < 0,01, o que permitiu o uso desse escore geral no estudo e reiterou 

a noção de interdependência de fatores psicológicos e fisiológicos do estresse.  

Dentre os resultados obtidos, o escore total de estresse não se correlacionou de forma 

significativa com idade, posição hierárquica, educação, tempo de trabalho, estado civil, estado 

ocupacional da esposa, filhos, renda e satisfação conjugal. Analisando-se os subcomponentes 

do escore total de estresse, o único valor estatisticamente significativo encontrado, mas de baixa 

magnitude, foi entre tempo de profissão e ansiedade (r = - 0,18). A assertividade se 

correlacionou com o estresse (r = - 0,39) e autoestima (r = - 0,70), sendo que a assertividade 

contribuiu para a autoestima (R múltiplo = 0,17) e esta, por sua vez, relacionou-se ao estresse 

(R múltiplo = - 0,49). Os pesquisadores concluíram que: (a) o estudo demonstrou a existência 

de um construto geral de estresse, com efeitos nos níveis psicológicos, fisiológicos e 

comportamentais; (b) o estresse não se correlacionou com medidas sociodemográficas; (c) o 

treinamento de assertividade pode ser uma intervenção útil para a melhora da autoestima e a 

diminuição do estresse de profissionais; e (d) não foi possível estabelecer relações causais entre 

as variáveis, uma vez que a pesquisa foi do tipo correlacional (Petrie & Rotheram, 1982). 

Falkum e Vaglum (2005) examinaram as associações entre estresse ocupacional e 

problemas interpessoais de médicos da Noruega. Os principais dados do estudo foram obtidos 

em 1993, por meio do envio, por correios, de questionários sobre saúde, doenças, condições de 

trabalho e vida, histórico e personalidade, a 9.266 médicos noruegueses escolhidos 

aleatoriamente. A taxa de resposta foi de 72%, com características demográficas representativas 

da população de médicos na Noruega, à exceção da super-representação de mulheres (n = 1926; 

taxa de resposta = 80%) e uma sub-representação de especialistas na prática privada (n = 226; 

taxa de resposta = 49%). Os formulários demográficos, biográficos, somáticos, de saúde mental 

e de satisfação com o trabalho foram despachados a todos os participantes e três instrumentos 

temáticos foram encaminhados aleatoriamente aos entrevistados. Dentre os instrumentos, havia 

o Inventory of Interpersonal Problems (IIP) e seis questionários para mensuração do estresse 

ocupacional: um inventário de satisfação, questões sobre expectativas irrealistas (desenvolvidas 

pelos próprios pesquisadores), o Inventory of Communication Atmosphere between Physicians 

(ICAP), questões sobre a relação profissional dos médicos com os enfermeiros, perguntas sobre 

feedback de colegas de trabalho, superiores, pacientes, familiares e demais profissionais dos 
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locais de trabalho, e um questionário sobre o estresse percebido pelos médicos devido à 

interação com os pacientes,  estes últimos três criados também pelos pesquisadores com base 

em outros estudos. Contabilizou-se a devolução dos instrumentos temáticos da seguinte forma: 

862 médicos preencheram somente o IIP; 2.628 profissionais responderam apenas aos 

questionários sobre o ambiente de trabalho (feedback, expectativas irrealistas, comunicação 

entre colegas – ICAP e relacionamento profissional com enfermeiros); 2.510 trabalhadores se 

manifestaram unicamente a respeito do estresse percebido devido à interação médico-paciente; 

333 médicos realizaram o preenchimento do IIP e das informações sobre o ambiente de 

trabalho; e 313 forneceram respostas às perguntas sobre problemas interpessoais e estresse 

percebido em razão da interação médico-paciente. As análises estatísticas compreenderam 

testes de correlação e regressão múltipla. 

Correlacionando-se os escores de cada subescala da IIP (excessivamente protetor, 

excessivamente frio,  excessivamente explorável, excessivamente autocrático, excessivamente 

competitivo, excessivamente introvertido, excessivamente subassertivo e excessivamente 

empático) e as pontuações dos seis instrumentos que mediram o estresse ocupacional, foi 

possível observar que o excesso de subassertividade se relacionou positiva e significativamente 

com as variáveis expectativas irrealistas e estresse devido à interação com os pacientes (p < 

0,01) e inversamente com satisfação no trabalho (p < 0,01), feedback, comunicação entre 

colegas e relações com enfermeiros (p < 0,05). Após a regressão múltipla, verificou-se que: (a) 

o escore total do IIP foi preditor estatisticamente significativo das pontuações da maioria dos 

instrumentos de avaliação do estresse ocupacional, exceto do feedback, com níveis de 

significância variando de 0,001 a 0,05; (b) o sexo do respondente não predisse nenhuma das 

variáveis de estresse no trabalho; e (c) o excesso de subassertividade previu piores escores de 

satisfação no trabalho (p < 0,05). Os autores concluíram que problemas interpessoais relatados 

pelos médicos se relacionaram, em parte, ao estresse ocupacional desses profissionais. Contudo, 

em razão do desenho transversal do estudo, não se pode afirmar que os problemas interpessoais 

foram os responsáveis pelo estresse no trabalho, ou seja, atribuir causalidade (Falkum & 

Vaglum, 2005). 

Mazzella-Ebstein et al. (2021) compararam a inteligência emocional, o estresse 

ocupacional e as características de enfrentamento de enfermeiros de um centro de tratamento 

de câncer dos Estados Unidos, de acordo com o tempo de experiência dos profissionais. A 

amostra do estudo foi composta por 114 respondentes recém-contratados, dos quais 68% 

possuíam de 20 a 30 anos, 23% tinham idade de 31 a 40 anos e 9% apresentavam idade igual 

ou superior a 41 anos. A maioria dos participantes era do sexo feminino (95%), enquanto 4% 
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eram do sexo masculino e 1% não se identificou. Os indivíduos preencheram três instrumentos, 

entre a oitava e a décima segunda semana após a contratação: Emotional Quotient Inventory 

(EQi), que avaliou a inteligência emocional; Nursing Stress Scale (NSS), que mediu o estresse 

ocupacional; e Ways of Coping Questionnaire (WAYS), que identificou as formas de 

enfrentamento do estresse. Os participantes foram organizados em três grupos, de acordo com 

o tempo de experiência em enfermagem, sendo o primeiro grupo composto por 60 trabalhadores 

que haviam acabado de se graduar, o segundo agrupamento por 37 funcionários com 

experiência de um a cinco anos e o terceiro grupo por 17 empregados com mais de cinco anos 

de trabalho na área da enfermagem. As comparações entre os três grupos foram conduzidas por 

meio da ANOVA e post hoc de Tukey. 

As análises estatísticas demonstraram que os trabalhadores recém-graduados 

apresentaram menores escores de autoexpressão (p = 0,042) e assertividade (p = 0,034), 

medidos pela EQi, e maiores escores de estresse ocupacional (p < 0,05), em comparação aos 

funcionários com mais de cinco anos de experiência. Com relação ao estresse, os empregados 

recém-formados também obtiveram maiores escores que o grupo mais experiente nas 

dimensões de morte de pacientes, carga de trabalho, incerteza sobre tratamento e conflitos com 

outros enfermeiros, todas as diferenças significativas ao nível de 0,05. O grupo com menos 

experiência também relatou maior nível de estresse que o agrupamento com um a cinco anos 

de prática (p < 0,05). Quanto às formas de enfrentamento, o grupo recém-graduado alcançou 

pior desempenho que o segundo agrupamento em planejamento de soluções de problemas e 

menores pontuações que o terceiro grupo na aceitação de responsabilidade (ambas com p < 

0,05), e o segundo grupo relatou menos autocontrole que o agrupamento mais experiente (p < 

0,05). A partir destes resultados, os autores concluíram que, assim como apontam outras 

pesquisas, a inteligência emocional e as habilidades de enfrentamento podem ser aprendidas e 

aperfeiçoadas ao longo do tempo, a morte de pacientes é uma das principais fontes de estresse 

ocupacional e que são necessárias intervenções para melhorar as relações de trabalho entre 

enfermeiros. O tamanho pequeno da amostra, a impossibilidade de generalização para outras 

unidades e as medidas do tipo autorrelatadas, que podem ser influenciadas por vieses de relato, 

foram indicadas como limitações do estudo pelos autores (Mazzella-Ebstein et al., 2021). Neste 

estudo, pode-se inferir uma relação indireta entre assertividade e estresse na amostra de 

enfermeiros, não sendo explorado o relacionamento entre as duas variáveis. 

A pesquisa de Yamagishi et al. (2007) exibiu os resultados de um programa de 

treinamento em asserção baseado em web com enfermeiros de um hospital do Japão. 

Completaram o treinamento e preencheram todos os questionários 25 enfermeiros, com média 
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de idade de 32,7 anos (DP = 7,1) e tempo médio de emprego de 9.2 anos (DP = 7,3). O conteúdo 

do programa de treinamento intitulado “Internet Navigware: Assertion in the Workplace”, 

produzido por uma empresa de tecnologia, incluiu a definição de asserção, tipos de 

autoexpressão e métodos para melhorar a capacidade de asserção. A aprendizagem foi 

promovida por meio de textos, listas de verificação de autoexpressão e seleção de 

comportamentos adequados. A duração dos treinos foi de 70 minutos, por um período de 3 

semanas. Os instrumentos para levantamento das características demográficas, conhecimentos 

de asserção (criado pelos autores), atitudes assertivas (Assertive Mind Scale - AMS), 

comportamentos assertivos (Assertion Check List - ACL), estresse do trabalho (Job Stress Brief 

Questionnaire) e depressão (Brief Job Stress Questionnaire) foram aplicados antes da 

intervenção, após a intervenção e um mês depois do treinamento (medida de acompanhamento), 

no período de fevereiro a abril de 2005. A AMS possuía quatro subescalas (autoexpressão, 

respeito pelos outros, franqueza e crença racional), a ACL duas (comportamento voluntário e 

comportamento interpessoal) e a Job Stress Brief Questionnaire seis (carga de trabalho, carga 

mental de trabalho, relacionamento pessoal, controle do trabalho, recompensa do trabalho e 

suporte pelos outros – colegas e superiores). O teste de Wilcoxon foi empregado para a análise 

dos dados. 

Os resultados, inicialmente, indicaram um aumento significativo, entre o pré e pós-teste, 

nos conhecimentos sobre asserção (∆ = 1,32; p < 0,001) e nas pontuações do comportamento 

voluntário (∆ = 0,14, p = 0,011), e entre o pré-teste e a aplicação 1 mês depois da intervenção 

dessas mesmas variáveis (∆ = 0,96; p < 0,001 e ∆ = 0,12; p = 0,031, respectivamente). Houve, 

também, uma redução nos escores da carga mental de trabalho entre o pré-teste e nas medidas 

de acompanhamento (∆ = 0,20; p < 0,1) (Yamagishi et al., 2007). 

Supondo que os participantes com altos escores em assertividade teriam dificuldades 

em melhorar seus resultados, Yamagishi et al. (2007) dividiram as pontuações de pré-teste dos 

respondentes em baixo e alto escore nas escalas de assertividade e compararam com as medidas 

do pós-teste e acompanhamento. Com essas divisões, observou-se nos participantes 

classificados com baixas pontuações um aumento dos escores no pós-teste das variáveis: (a) 

conhecimentos sobre asserção (∆ = 2,15; p = 0,003); (b) respeito pelos colegas e superiores (∆ 

= 0,32; p = 0,011); (c) crença racional (∆ = 0,24; p = 0,004); e (d) comportamento voluntário 

(∆ = 0,25; p = 0,007). Verificaram-se, ainda, aumentos significativos, entre o pré-teste e as 

medidas de acompanhamento deste grupo, em relação aos conhecimentos sobre asserção (∆ = 

0,96; p = 0,003) e respeito pelos outros (∆ = 0,25; p = 0,026). A carga mental de trabalho 

mostrou uma tendência de melhora, entre o pré-teste e as medidas de acompanhamento, nos 
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grupos com baixa pontuação em autoexpressão (∆ = - 0,33; p < 0,1), respeito pelos outros (∆ = 

- 0,27; p < 0,1) e comportamento voluntário (∆ = - 0,42; p < 0,1), enquanto o agrupamento com 

baixa pontuação em conhecimentos sobre asserção mostrou uma tendência em piorar o estresse 

com relação ao suporte pelos colegas e superiores, entre o pré e pós-teste (∆ = - 0,17; p < 0,1). 

 Os autores concluíram que a intervenção foi capaz de promover o comportamento 

voluntário e os conhecimentos sobre asserção para os participantes. Especialmente os 

enfermeiros que iniciaram o programa com baixos escores em assertividade melhoraram suas 

atitudes e comportamentos assertivos e tiveram a carga mental de trabalho, medida pela escala 

de estresse no trabalho, diminuída. Os pesquisadores indicaram como desvantagens do 

treinamento baseado na web, em comparação com o treinamento em sala de aula, a falta de 

informações sensoriais e ausência de observações e feedbacks sincronizados. Além disso, 

ressaltaram que o estudo não teve distribuição randomizada dos sujeitos, o que impossibilitou 

atribuir relações causais entre o programa de treinamento e as variáveis investigadas, e que o 

interesse dos participantes em se voluntariarem para a pesquisa pode ter facilitado o 

desenvolvimento das habilidades assertivas (Yamagishi et al., 2007).  

Outro estudo com o objetivo de medir os efeitos de um treinamento em assertividade 

foi realizado por Lee e Crockett (1994) com enfermeiras de um hospital de Taipei, Taiwan. Os 

pesquisadores divulgaram o estudo com cartazes nas entradas do hospital, textos no sistema de 

comunicação da instituição e solicitaram a divulgação da oportunidade entre as próprias 

profissionais. Sessenta enfermeiras, que relataram possuir um ou mais sintomas de insônia, dor 

de cabeça ou desconforto gastrointestinal, voluntariaram-se a participar. Aproximadamente 

metade delas era solteira e 48% casada, com idade de 21 a 44 anos (M = 27,75), sendo que 

53,6% frequentaram de 3 a 5 anos de faculdade, 23,8% concluíram o curso de bacharelado em 

enfermagem e 22,6% tinham apenas certificado profissionalizante em enfermagem. As 

participantes atuavam em diferentes blocos do hospital, como: médico-cirúrgico (53,6%), 

psiquiátrico (11,9%), centro cirúrgico (8,3%), pediátrico (7,1%), terapia intensiva (6,8%), 

ambulatório (5,8%) e outros (6,8%). As enfermeiras foram divididas aleatoriamente entre o 

grupo de treinamento em assertividade e o grupo controle. O conteúdo do treinamento em 

assertividade contemplou a conceituação de asserção, identificação e aceitação dos direitos 

humanos, levantamento de crenças irracionais e autoafirmações negativas, construção de um 

sistema de crenças positivas, aplicação da asserção em ambientes clínicos e desenvolvimento 

de sistemas de apoio de grupo e de autorreforço. Além de receberem manuais, as enfermeiras 

fizeram atividades em casa entre as sessões. O grupo controle teve acesso a conhecimentos 

atualizados de novas tecnologias de informática para uso em pacientes, sem relações com 
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conteúdo de habilidades assertivas. Ambas as condições experimentais foram desenvolvidas 

em seis encontros, com duas horas de duração cada, ao longo das mesmas duas semanas. 

Os pesquisadores hipotetizaram que: (a) as profissionais que receberiam treinamento de 

assertividade obteriam uma pontuação significativamente mais baixa nas avaliações 

autorrelatadas de estresse, em comparação com as funcionárias que participariam do treino em 

novas tecnologias; e (b) o grupo experimental alcançaria escores significativamente mais altos 

de assertividade que o agrupamento da condição controle. Procedimentos para minimizar a 

contaminação do tratamento durante o período de estudo foram discutidos com os supervisores 

das participantes antes das intervenções. As respondentes preencheram um questionário 

demográfico, a Rathus Assertiveness Schedule (RAS) e a Perceived Stress Scale (PSS), antes 

da intervenção, e a RAS, PSS e um questionário de pós-treinamento logo após a conclusão das 

atividades e 4 semanas depois das intervenções. Três enfermeiras não completaram o estudo 

devido ao não comparecimento a todas as sessões do estudo, ao não preenchimento dos 

instrumentos ou à decisão de deixar o emprego no hospital (Lee e Crockett, 1994). 

A ANOVA foi empregada por Lee e Crockett (1994) nas análises estatísticas, que 

indicaram que: (a) o nível de estresse autorrelatado foi menor no grupo experimental tanto no 

pós-teste (F = 14,7; p < 0,05), quanto na avaliação de acompanhamento (F = 21,1; p < 0,01), 

em comparação com o grupo controle, confirmando a primeira hipótese dos pesquisadores; e 

(b) o grupo de tratamento obteve maiores escores na RAS no pós-teste (F = 4,9; p < 0,05) e nas 

medidas de acompanhamento (F = 11,7; p < 0,01), comparativamente ao grupo controle, 

corroborando a segunda suposição do estudo. No questionário de pós-treinamento, as 

participantes do grupo de treinamento em assertividade avaliaram o programa melhor, em 

comparação com o grupo controle, nas variáveis: melhorar a capacidade de lidar com o estresse 

(p = 0,02) e com os problemas (p = 0,05), sentir-se mais eficaz no atendimento ao paciente (p 

= 0,03), melhorar as relações interpessoais (p = 0,02), reduzir o estresse nas situações de 

trabalho (p = 0,04), reduzir o sentimento de aborrecimento (p = 0,04) e tensão (p = 0,03) e 

aumentar a confiança (p = 0,05). No campo destinado a comentários, doze enfermeiras 

relataram que se beneficiaram com as oportunidades de antecipar e discutir áreas problemáticas 

que frequentemente ocorriam no trabalho e de responder honestamente a essas situações 

difíceis; sete participantes afirmaram que estavam mais dispostas a iniciar contatos sociais e 

participar de reuniões de equipe; cinco respondentes escreveram que usaram técnicas assertivas 

para induzir seus cônjuges a compartilhar a execução de tarefas tradicionalmente vistas como 

responsabilidades femininas e três trabalhadoras disseram que foram capazes de insistir em seus 
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direitos quando médicos desafiaram suas habilidades e autoridade na frente dos pacientes e suas 

famílias.  

Os pesquisadores concluíram que: (a) o treinamento de assertividade foi mais eficaz em 

amenizar os sintomas de estresse e melhorar o nível de assertividade em comparação com o 

tratamento de controle, sendo que esses ganhos se mantiveram ou aumentaram durante o 

período de acompanhamento de 4 semanas; (b) o treino foi altamente valorizado pelos seus 

participantes; e (c) a RAS e PSS são instrumentos úteis nas pesquisas sobre treinamento em 

assertividade e estresse. Como limitações da pesquisa, os autores apontaram a impossibilidade 

de generalizar os resultados para outras populações e a eventual ocorrência de variáveis 

intervenientes, como, por exemplo, o viés testagem, em função do curto espaço de tempo entre 

as coletas dos dados (Lee & Crockett, 1994). 

West et al. (1984) analisaram os resultados de quatro intervenções, baseadas no 

paradigma de inoculação de estresse, sobre o estresse ocupacional de 60 enfermeiras de um 

centro de tratamento intensivo. Todas as participantes eram do sexo feminino e brancas, com 

idade média de 33,8 anos. As profissionais foram designadas de forma estratificada com base 

no turno de trabalho e, posteriormente, distribuídas de maneira aleatória para as quatro 

condições experimentais e a condição controle. Assim, cada condição foi composta por 12 

voluntárias. A randomização também foi utilizada para a distribuição das enfermeiras aos seis 

conselheiros responsáveis por conduzirem as intervenções, sendo que cada conselheiro 

acompanhou dois sujeitos de cada condição. Os conselheiros foram três homens e três mulheres, 

com pelo menos dois anos de aconselhamento, treinados para a realização do estudo.  

As intervenções consistiram nas seguintes atividades: (a) Education (Ed) - fornecimento 

de informações sobre ansiedade, estresse e habilidades de enfrentamento e realização de 

atividades de automonitoramento, em sessões semanais de trinta minutos; (b) Coping Skills 

(CS) - ações da alínea “a”, seguidas por treinamentos de relaxamento, construção de habilidades 

assertivas, reestruturação cognitiva e instrução de gerenciamento de tempo, realizadas em 

encontros semanais de sessenta minutos; (c) Exposure (Ex) - atividades da alínea “a”, sucedidas 

por exposições a dramatizações de situações geradoras de estresse e instruções de maneiras de 

lidar adequadamente com essas situações, por meio de reuniões semanais de uma hora; e (d) 

Stress Inoculation (SI) - todas as atividades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, nesta ordem, 

em duas sessões por semana, de sessenta minutos cada. Todas as intervenções tiveram duração 

total de quatro semanas. O grupo controle apenas respondeu as avaliações, sem participar de 

qualquer atividade. Foram coletadas informações de pré-teste, pós-teste (cinco semanas após a 

coleta inicial) e medidas de acompanhamento (depois de quatro meses do pós-teste), por meio 
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do State-Trait Anxiety Inventory, Rathus Assertiveness Schedule, Job-Related Tension Index, 

Maslach Burnout Inventory e Life Satisfaction Index. As pressões arteriais sistólica e diastólica 

também foram aferidas por meio de aparelho destinado a este fim (West et al., 1984). 

As análises de variância (ANOVA) realizadas por West et al. (1984) com as pontuações 

do pré-teste dos respondentes indicaram que nenhuma das cinco condições de tratamento 

diferiram em qualquer medida. A MANOVA, com quatro contrastes ortogonais e estatística de 

Hotelling-Lawley Trace, apontou um efeito geral dos quatro treinamentos versus nenhum 

tratamento (F(14,42) = 3,69, p < 0,001) e um efeito geral do treino CS (F(14, 42) = 6,86, p < 0,001). 

A MANCOVA demonstrou que as condições Ed e Ex não produziram efeitos, sendo 

consideradas ineficientes para a população-alvo, pelos estudiosos. A ANOVA, com post hoc 

de Tukey, com os dados dos participantes das condições CS e sem tratamento mostrou que: (a) 

não houve diferenças no pré-teste entre as condições; (b) entre o pré e pós-teste, houve melhora 

estatisticamente significativa nos escores das enfermeiras da intervenção CS em relação a sete 

variáveis (Ansiedade-Estado, Ansiedade-Traço, Tensão Relacionada ao Trabalho, Exaustão 

Emocional - Frequência, Exaustão Emocional - Intensidade, Realização Pessoal - Intensidade, 

Pressão Arterial Sistólica), enquanto no grupo controle as diferenças tiveram significância 

estatística apenas para as variáveis Ansiedade-Estado e Exaustão Emocional – Intensidade; (c) 

entre o pré-teste e as medidas de acompanhamento, houve também melhora das pontuações das 

profissionais treinadas em CS nas sete variáveis listadas anteriormente, já o grupo sem 

tratamento melhorou os escores somente em Ansiedade-Estado e Exaustão Emocional – 

Intensidade; e (d) no pós-teste, as pontuações das funcionárias da condição CS foram melhores 

que os escores dos indivíduos que não participaram da intervenção em todas as sete variáveis 

supracitadas. 

Além disso, os autores correlacionaram os escores pré e pós-teste e as medidas pré-teste 

e de acompanhamento das trabalhadoras da condição CS e controle e compararam os resultados 

entre as condições, de forma que valores menores de correlações da condição com tratamento, 

comparativamente à condição sem tratamento, pressuporiam efeitos do treinamento em CS. As 

correlações com os dados do pré e pós-teste exibiram resultados maiores em relação às 

enfermeiras sem treinamento, em comparação com as enfermeiras treinadas em CS, em dez 

variáveis: Ansiedade-Estado, Ansiedade-Traço, Assertividade, Tensão Relacionada ao 

Trabalho, Exaustão Emocional – Frequência, Despersonalização – Frequência, 

Despersonalização – Intensidade, Realização Pessoal – Intensidade e Pressão Arterial Sistólica 

e Diastólica. Nas correlações entre o pré-teste e as medidas de acompanhamento, o grupo 

controle também obteve maiores resultados que os participantes da intervenção em cinco 
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variáveis: Ansiedade-Estado, Exaustão Emocional – Frequência, Despersonalização – 

Frequência, Despersonalização – Intensidade e Pressão Arterial Sistólica. Os autores 

concluíram que o paradigma da inoculação de estresse pode reduzir o estresse ocupacional 

vivenciado por enfermeiros de uma unidade hospitalar de cuidados agudos, sendo as 

intervenções CS seu principal componente. Destacaram, ainda, que as intervenções SI e CS 

foram equivalentes e melhores que as outras, uma vez que as atividades Ed e Ex não mostraram 

resultados, assim como a condição controle (West et al., 1984). 

 

Neste trabalho de revisão bibliográfica, constatou-se a relação, direta ou indireta, entre 

habilidades sociais, assertividade e estresse ou estresse ocupacional, verificada pelos estudos, 

mas realizados com populações distintas daquela pretendida pela presente pesquisa. Em 

particular, destaca-se a carência de estudos que avaliaram as relações entre assertividade e 

estresse ocupacional em servidores técnico-administrativos em educação, indicando a 

necessidade de pesquisas que explorem essas relações com esses profissionais.  
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OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar a relação entre assertividade e estresse 

ocupacional de técnico-administrativos em educação (TAEs), no contexto da COVID-19. Para 

isso, realizaram-se dois estudos, com os objetivos específicos definidos abaixo. 

 

Estudo 1 

1. Examinar as correlações entre os escores totais e dos fatores da Escala de Assertividade 

de Rathus (RAS), das subescalas da Escala de Afetos (EA) e os escores da Escala de 

Estresse no Trabalho (EET), obtidos pelos TAEs, na aplicação desses instrumentos de 

medida; 

2. Investigar as variáveis sociodemográficas, ocupacionais, afetivas e interpessoais (relativas 

à assertividade) preditoras dos níveis de estresse ocupacional em TAEs. 

 

Estudo 2 

1. Avaliar a prevalência do estresse ocupacional entre os técnico-administrativos da amostra 

geral e em função do local de trabalho (universidade e instituto federal); 

2. Comparar os grupos de técnico-administrativos assertivos e não assertivos em relação aos 

escores de estresse ocupacional, afetos positivos e afetos negativos; 

3. Cotejar os participantes de uma universidade pública e de um instituto federal quanto aos 

escores totais e dos fatores da RAS, aos escores da EET e aos escores de cada umas das 

subescalas da EA.  
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HIPÓTESES 

 A presente pesquisa contemplou seis hipóteses, sendo quatro relativas ao Estudo 1 e 

duas referentes ao Estudo 2. A primeira hipótese do Estudo 1 supôs que haveria uma correlação 

positiva e significativa entre os escores totais da RAS e da EET, de forma que, quanto maior 

fossem os níveis de inibição (compreendidos, neste estudo, como os menores níveis de 

assertividade), maiores seriam os níveis de estresse ocupacional dos técnico-administrativos. 

De acordo com a literatura consultada, um bom repertório de habilidades sociais auxilia no 

manejo das relações interpessoais no ambiente de trabalho, sendo que problemas nessas 

relações podem desencadear o estresse ocupacional (Camelo & Angerami, 2008; Paschoal & 

Tamayo, 2004; Sadir & Lipp, 2009). Nesta hipótese, o nível de inibição foi a variável 

independente (VI) e o nível de estresse ocupacional, a variável dependente (VD). 

Ainda nesse sentido, a segunda hipótese relacionada ao Estudo 1 estimou que seriam 

encontradas correlações significativas entre os fatores timidez, agressividade e assertividade 

(no sentido de fazer valer/exigir seus direitos) da RAS e estresse ocupacional, de forma que 

quanto mais tímidos e agressivos e menos assertivos fossem os técnico-administrativos em suas 

relações interpessoais, maiores seriam os níveis de estresse ocupacional vivenciados por eles. 

As VIs dessa hipótese foram níveis de timidez, agressividade e assertividade, e a VD, o nível 

de estresse ocupacional. 

A terceira hipótese formulada para o Estudo 1 predisse que níveis elevados de afetos 

positivos dos técnico-administrativos estariam associados a menores níveis de estresse 

ocupacional, enquanto níveis elevados de afetos negativos se relacionariam a maiores níveis de 

estresse ocupacional. Neste caso, os níveis de afetos positivos e negativos foram as variáveis 

independentes e o nível de estresse ocupacional, a variável dependente. Esta hipótese se baseou 

nos estudos de Uncu et al. (2006), que encontraram associações entre emoções negativas e 

estresse, e de Eaton e Bradley (2006), que obtiveram correlações positivas entre afetos 

negativos e estresse percebido. 

 A quarta hipótese do Estudo 1 pressupôs que variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais específicas, afetos positivos e negativos e déficits no repertório de assertividade 

estariam associadas ao estresse ocupacional de técnico-administrativos, constituindo, assim, 

suas variáveis preditoras. As VIs deste caso foram variáveis sociodemográficas e ocupacionais, 

afetos positivos e negativos e déficits no repertório de assertividade, e a VD, estresse 

ocupacional. 
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 Com relação ao Estudo 2, a primeira hipótese presumiu que os técnico-administrativos 

assertivos apresentariam menores níveis de estresse ocupacional em comparação aos não 

assertivos, com base nos estudos já mencionados de Camelo e Angerami (2008) e Sadir e Lipp 

(2009). A VI foi definida como o nível de assertividade, nas categorias assertivo e não assertivo, 

e a VD, como o nível de estresse. 

A outra hipótese do Estudo 2 previu que os servidores da universidade e do instituto não 

difeririam significativamente em relação aos níveis de estresse ocupacional. Em princípio, a 

justificativa para tal hipótese foi o fato de que os sujeitos pertenciam a uma mesma categoria 

profissional e atividades de trabalho semelhantes. A VI foi a instituição a que pertence o 

servidor, nas categorias Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), e a VD os 

níveis de estresse ocupacional.  
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MÉTODO 

 Neste tópico, apresentar-se-ão o delineamento de pesquisa, os locais onde a pesquisa 

será realizada, a população-alvo, a amostra, os instrumentos de medida, os procedimentos de 

coleta e análise de dados, as considerações éticas e os riscos e benefícios referentes a este 

estudo. Cada um destes subtópicos será descrito a seguir. 

 

Delineamento de Pesquisa 

Este estudo adotou uma abordagem quantitativa e caracterizou-se como uma Pesquisa 

de Levantamento que, de acordo com Selltiz, Wrightsman e Cook (1987), permite verificar a 

incidência relativa, a distribuição e as relações entre variáveis, em toda ou parte de uma 

população, da maneira que ocorrem em situação natural. As variáveis investigadas neste estudo 

foram fatores sociodemográficos e ocupacionais, assertividade, afetos e estresse ocupacional, 

em uma amostra de TAEs. 

O delineamento de Comparação com Grupo Estático foi empregado para comparar os 

grupos de sujeitos assertivos e não assertivos quanto aos níveis de estresse ocupacional e de 

afetos. Este é um delineamento comumente empregado em Pesquisas de Levantamento para 

explicar e interpretar relações e no qual se faz ausente a distribuição aleatória dos sujeitos aos 

grupos (Selltiz et al., 1987). 

Este estudo pode ser considerado, também, uma Pesquisa do Tipo Correlacional, que 

permite investigar a relação entre variáveis que não são manipuladas pelo pesquisador e, 

portanto, não estabelece causalidade entre elas (Contandriopoulos, Champagne, Pontvin, Denis, 

& Boyle, 1994; Selltiz et al., 1987). Segundo Cozby (2003), a relação entre as variáveis é 

identificada quando mudanças nos valores ou níveis de uma variável estão sistematicamente 

associadas a mudanças nos valores ou níveis da outra variável. Assim, investigou-se as 

associações entre assertividade e estresse ocupacional, assertividade e afetos e estresse 

ocupacional e afetos, em servidores técnico-administrativos. 

Tratou-se, ainda, de um Estudo de Corte Transversal, no qual a coleta de dados é 

realizada em um único intervalo de tempo (Selltiz et al., 1987). Dessa forma, cada participante 

preencheu os instrumentos de medida, empregados nesta pesquisa, uma única vez. 
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Descrição dos Locais de Pesquisa 

Os locais de pesquisa foram duas instituições públicas de ensino, a saber, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais e a Universidade 

Federal de São João del-Rei. Faz-se, a seguir, a descrição de cada uma das organizações. 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF 

Sudeste MG). 

O IF Sudeste MG é uma instituição criada em 2008 a partir da integração dos antigos 

Colégio Técnico Universitário de Juiz de Fora/MG, Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Rio Pomba/MG e Escola Agrotécnica Federal de Barbacena/MG. Atualmente, possui dez 

campi em diferentes cidades de Minas Gerais e uma Reitoria localizada na cidade de Juiz de 

Fora/MG. O IF Sudeste MG oferta cursos em nível de formação inicial e continuada, técnico 

integrado ao ensino médio, técnico, tecnólogo, graduação, especialização e mestrado 

(http://www.ifsudestemg.edu.br). 

Na instituição atuam servidores efetivos do quadro de TAEs, ocupantes de cargos com 

diferentes níveis de escolaridade. Alguns exemplos de cargos são: (a) nível superior: 

administrador, psicólogo, pedagogo, auditor e analista de tecnologia da informação; (b) nível 

médio: assistente em administração, assistente de aluno, técnico em contabilidade, técnico em 

agropecuária e técnico de laboratório; (c) fundamental completo: assistente de laboratório, 

assistente de tecnologia da informação, auxiliar em administração, auxiliar de saúde e auxiliar 

de veterinária e zootecnia; (d) fundamental incompleto: auxiliar de agropecuária, auxiliar de 

agropecuária, auxiliar de laboratório, auxiliar de oficina de instrumentos musicais e assistente 

de estúdio; e (e) alfabetizado:  auxiliar operacional, auxiliar de limpeza, servente de limpeza, 

servente de obras e auxiliar de cozinha. Estes profissionais são responsáveis pelas atividades 

administrativas, como aquelas de gestão de pessoas, auditoria, execução orçamentária, 

acompanhamento pedagógico, registros acadêmicos e apoio aos laboratórios. No IF Sudeste 

MG atuam, também, servidores do quadro de magistério do ensino básico, técnico e 

tecnológico, que se ocupam das atividades de ensino, pesquisa e extensão nos diversos níveis 

de escolaridade, sendo que alguns destes acumulam cargos com atribuições administrativas de 

coordenação e direção. A instituição implementou o trabalho remoto, em caráter excepcional, 

a partir de 25 de março de 2020, como medida de prevenção, cautela e redução de 

transmissibilidades do COVID-19 (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sudeste de Minas Gerais, 2020). 



52 

 

 

O IF Sudeste MG possui, em cada uma das unidades abaixo discriminadas, os seguintes 

cursos (http://www.ifsudestemg.edu.br): 

(a) Campus Barbacena: cursos técnicos em Enfermagem, Informática, Meio Ambiente 

Nutrição, Dietética e Segurança do Trabalho; cursos técnicos integrados ao ensino médio em 

Agroindústria Agropecuária, Hospedagem e Química; graduações em Administração, 

Agronomia, Alimentos, Ciências Biológicas, Educação Física, Gestão Ambiental, Gestão de 

Turismo, Nutrição, Química e Sistemas para Internet; e especialização em Planejamento e 

Gestão de Áreas Naturais Protegidas. 

(b) Campus Juiz de Fora: cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas, Design de 

móveis, Edificações, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eventos, Mecânica, 

Metalurgia, Transporte Rodoviário e Transações Imobiliárias; cursos técnicos integrados ao 

ensino médio em Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, 

Mecânica, Metalurgia e Secretariado; graduações em Engenharia Mecatrônica, Engenharia 

Metalúrgica, Física, Sistemas de Informação e Tecnologia em Design de Interiores; 

especializações em Metodologia da Educação Física Escolar e Sustentabilidade na Construção 

Civil; e mestrado profissional em Ensino de Física. 

(c) Campus Manhuaçu: cursos técnicos em Cafeicultura e Informática; especializações 

em Cafeicultura Sustentável e Desenvolvimento de Sistemas Web; e formação inicial e 

aperfeiçoada para Agricultor Orgânico, Produtor de Olerícolas, Programador Web e Promotor 

de Vendas. 

(d) Campus Muriaé: cursos técnicos em Eletromecânica, Meio Ambiente e Secretariado; 

cursos técnicos integrados ao ensino médio em Agroecologia, Eletrotécnica, Informática, 

Mecânica e Orientação Comunitária; graduações em Administração, Tecnologia em Design de 

Moda e Ciências Biológicas; e especialização em Marketing e Relacionamento com Foco no 

Varejo. 

(e) Campus Rio Pomba: cursos técnicos em Administração, Manutenção e Suporte em 

Informática, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos e Vendas; cursos técnicos integrados 

ao ensino médio em Agropecuária, Alimentos, Informática, Meio Ambiente e Zootecnia; 

graduações em Administração, Agroecologia, Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia 

de Alimentos, Ciência e Tecnologia de Laticínios, Direito, Educação Física, Matemática e 

Zootecnia; especializações em Agroecologia, Desenvolvimento Web e Mobile, Docência na 

Educação Profissional e Tecnológica, Ensino de Matemática e Física, e Gestão Empreendedora; 

e mestrados profissionais em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Educação Profissional e 

Tecnológica e Nutrição e Produção Animal. 
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(f) Santos Dumont: cursos técnicos em Administração, Automação Industrial, 

Eletrotécnica, Guia de Turismo, Manutenção de Sistemas Metroferroviários, Mecânica e 

Transporte de Cargas; cursos técnicos integrados ao ensino médio em Eletrotécnica, Guia de 

Turismo e Mecânica; graduações em Engenharia Ferroviária e Metroviária e Matemática; e 

especialização em Práticas Pedagógicas na Educação Contemporânea. 

(g) São João del-Rei: cursos técnicos em Administração, Controle Ambiental, 

Enfermagem, Informática e Segurança do Trabalho; cursos técnicos integrados ao ensino médio 

em Meio Ambiente e Edificações; graduações em Letras (Habitação Português/Espanhol), 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão 

da Tecnologia da Informação e Tecnologia em Gestão Ambiental; especializações em Didática 

e Trabalho Docente, Engenharia de Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida nas 

Organizações; e formação inicial e continuada para Agente de Informações Turística. 

(h) Campus Avançado Bom Sucesso: cursos técnicos em Administração, Meio 

Ambiente e Informática; graduações em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas e Tecnologia em Gestão Ambiental; e formação inicial e continuada para Assistente 

Administrativo, Auxiliar de Fiscalização Ambiental, Inglês Básico e Operador de Computador. 

(i) Campus Avançado Cataguases: cursos técnicos em Administração e Informática; e 

formação inicial e continuada para Assistente Administrativo, Inglês Básico, Montador e 

Reparador de Computador, Operador de Computador, Programador de Dispositivos Móveis, 

Programador Web e Promotor de Vendas. 

(j) Campus Avançado Ubá: cursos técnicos em Administração e Desenvolvimento de 

Sistemas; e formação inicial e continuada para Inglês Básico, Operador de Computador, 

Montador e Reparador de Computadores, Programador de Sistemas e Programador Web. 

 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

A UFSJ foi instalada em 1987 na cidade de São João del-Rei/MG como uma Fundação 

de Ensino Superior (FUNREI) e transformada em universidade no ano de 2002. Possui seis 

campi, três localizados na cidade de São João del-Rei (Dom Bosco, Santo Antônio e Tancredo 

Neves) e um campus em cada uma das cidades de Divinópolis (Dona Lindu), Ouro Branco 

(Alto Paraopeba) e Sete Lagoas. A instituição oferece diferentes cursos de graduação, 

especialização, mestrado e doutorado. Além dos servidores do quadro de TAEs, também 

ocupantes de cargos com diferentes níveis de escolaridade, UFSJ possui em seu quadro de 

trabalhadores efetivos profissionais do magistério superior, que atuam nas diferentes atividades 
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de ensino, pesquisa e extensão do ensino superior e, eventualmente, em atividades de 

coordenação e direção. Tendo em vista a pandemia pelo novo coronavírus, a UFSJ implementou 

também o trabalho remoto em todas as suas unidades a partir de 17 de março de 2020, como 

medida emergencial (Universidade Federal de São João del-Rei, 2020). 

As unidades e cursos que a UFSJ possui são listados abaixo (http://ufsj.edu.br). 

(a) Campus Santo Antônio: graduações em Engenharia de Produção, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Mecânica e Matemática; mestrados em Engenharia da Energia, 

Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica; e mestrado profissional em Matemática. 

(b) Campus Dom Bosco: graduações em Biotecnologia, Ciências Biológicas, Filosofia, 

Física, História, Letras, Medicina, Pedagogia, Psicologia e Química; mestrados em 

Bioengenharia, Ciências Morfofuncionais, Ecologia, Filosofia, Física, Física e Química de 

Materiais, História, Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, Psicologia, Química e 

Teoria Literária e Crítica da Cultura; e doutorados em Bioengenharia, Física e Química de 

Materiais, Psicologia e Química. 

(c) Campus Tancredo Neves: graduações em Administração, Arquitetura e Urbanismo, 

Artes Aplicadas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Comunicação Social – Jornalismo, Educação Física, Geografia, Música, Teatro e Zootecnia; 

mestrados em Artes Cênicas, Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, Ciência da Computação, 

Desenvolvimento, Planejamento e Território, Geografia e Música; e mestrados profissionais 

em Administração Pública e Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para 

Inovação. 

(d) Campus Alto Paraopeba: graduações em Engenharia Civil, Engenharia de 

Bioprocessos, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecatrônica e Engenharia 

Química; e mestrados em Engenharia Química e Tecnologias para o Desenvolvimento 

Sustentável. 

(e) Campus Centro-Oeste Dona Lindu: graduações em Bioquímica, Enfermagem, 

Farmácia e Medicina; programas de residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente e 

Profissional em Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família; mestrados em Bioquímica 

e Biologia Molecular, Biotecnologia, Ciências da Saúde, Ciências Farmacêuticas e 

Enfermagem; e doutorados em Bioquímica e Biologia Molecular, Biotecnologia e Ciências da 

Saúde. 

(f) Campus Sete Lagoas: graduações em Engenharia Agronômica, Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Florestal e Interdisciplinar em Biossistemas; e mestrado em Ciências 

Agrárias. 



55 

 

 

(g) Estágios de pós-doutoramento, vinculados aos programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu oferecidos pela UFSJ ou a órgão de fomento externo. 

Além destes, a UFSJ oferece os seguintes cursos à distância: 

(a) Graduações em Administração Pública, Filosofia, Matemática e Pedagogia. 

(b) Pós-Graduações Lato Sensu em Educação Empreendedora, Ensino de Filosofia no 

Ensino Médio, Ensino de Sociologia no Ensino Médio, Gestão Pública, Gestão Pública 

Municipal, Gestão em Saúde, Mídias da Educação e Práticas de Letramento e Alfabetização. 

 

População-Alvo 

A população-alvo deste estudo foi composta por servidores públicos da carreira de TAE 

que estavam em exercício na UFSJ e no IF Sudeste MG. A UFSJ possuía 516 técnicos, enquanto 

os servidores dos dez campi e da reitoria do IF Sudeste MG somavam 646 TAEs, totalizando 

1.162 trabalhadores. 

Para obter maior homogeneidade da população-alvo, adotaram-se como critérios de 

inclusão: ser servidor TAE ativo e efetivo de uma das instituições de ensino, com idade igual 

ou superior a 18 anos e de ambos os sexos. Foram utilizados como critérios de exclusão: ser 

servidor com menos de um ano de exercício na instituição, que gozou férias ou esteve afastado 

de suas funções por período igual ou superior a 15 dias e retornou ao trabalho há menos de três 

meses e/ou que, por algum motivo, relatou ao pesquisador, pelos meios de comunicação, 

dificuldades na compreensão dos enunciados referentes aos itens dos instrumentos de medida 

empregados nesta pesquisa. 

 

Amostra 

Neste estudo, utilizou-se a técnica de amostragem por acessibilidade. De acordo com 

Gil (2021), essa técnica prevê que o pesquisador selecione os sujeitos a que tem acesso, 

pressupondo que estes representem, de algum modo, o universo de elementos, constituindo-se 

em um tipo de amostragem sem rigor estatístico. Desta forma, selecionaram-se os técnicos do 

quadro de servidores públicos efetivos e ativos do IF Sudeste MG e da UFSJ que atenderam 

aos critérios de inclusão e não foram eliminados pelos critérios de exclusão propostos. 
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Instrumentos de Medida 

Foram utilizados quatro instrumentos nesta pesquisa: a Escala de Assertividade de 

Rathus (RAS), a Escala de Estresse no Trabalho (EET), Escala de Afetos (EA) e um 

Questionário Sociodemográfico e Ocupacional. Estes instrumentos são descritos a seguir. 

 

Escala de Assertividade de Rathus (RAS). 

A RAS foi desenvolvida por Rathus (1973) e traduzida e adaptada para o português do 

Brasil por Pasquali e Gouveia (1990). Ela contém 30 afirmativas, referentes a ações e 

pensamentos cotidianos, e solicita ao respondente que indique o quanto elas são parecidas ou 

não com o seu modo de agir ou pensar. A escala disponibilizada por Pasquali, Moura e Freitas 

(2002), adotada neste trabalho (Anexo A), apresenta seis alternativas de resposta, que variam 

de 1 (“não descreve absolutamente nada”) a 6 (“descreve perfeitamente”). A RAS possui três 

fatores específicos e um fator geral, obtidos por meio Principal Axis Factoring (PAF), com 

rotação oblíqua Oblimin, a saber: (a) Fator 1 – Timidez, com 13 itens, referentes à dificuldade 

em dizer não, evitar contatos e fazer perguntas, entre outros comportamentos relacionados ao 

construto de timidez; (b) Fator 2 – Agressividade, que possui 6 itens descritivos de 

comportamentos de enfrentamento de pessoas sem o receio ou a preocupação de magoá-las, ou 

seja, que expressam o construto de agressividade; (c) Fator 3 – Assertividade, com 8 itens que 

caracterizam comportamentos de enfrentamento, no sentido de defesa dos direitos, como 

manifestar opinião, fazer reclamações e exigir direitos; e (d) Fator Geral – Inibição, composto 

por 20 itens, somados os itens do Fator 1 e alguns itens do Fator 3, relaciona-se ao construto de 

inibição ou timidez. 

O Fator Geral da escala apresentou consistência interna adequada (𝛼 = 0,79), assim 

como o Fator 1 (𝛼 = 0,78), enquanto os Fatores 2 e 3 obtiveram consistência intermediárias, 

com alfas iguais a 0,54 e 0,65, respectivamente (Pasquali et al., 2002). Em pesquisa anterior, 

Pasquali e Gouveia (1990) haviam encontrado um grande fator, denominado de inibição versus 

desinibição, e dois fatores menores, um relativo à autodefesa e outro referente à evitação de 

brigas e desentendimentos. Os coeficientes alfas de Cronbach identificados foram, 

respectivamente, de 0,81, 0,42 e 0,25, com as respectivas porcentagens de explicação da 

variância de 16,1%, 6,4% e 6%. 

Rathus (1973) identificou as seguintes qualidades psicométricas da versão original da 

RAS: (a) estabilidade temporal moderada (r = 0,77; p < 0,01), verificada pelo método teste-

reteste; (b) consistência interna satisfatória (𝛼 = 0,77; p < 0,01), medida pela correlação entre 
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itens ímpares e pares; (c) correlações significativas (p < 0,01) com itens relativos ao conceito 

de assertividade, como atrevimento (r = 0,61), franqueza (r = 0,61), assertividade (r = 0,34), 

agressividade (r = 0,53), confiança (r = 0,32) e delicadeza (r = - 0,35), mensuradas por meio de 

método diferencial semântico, no qual avaliadores que conheciam bem os sujeitos avaliava-os 

em termos da impressão que causavam nos outros; e (d) correlações significativas (p < 0,01) 

com comportamentos relativos à assertividade (r = 0,70), aferida pela resposta dos sujeitos a 

cinco situações que demandavam comportamentos assertivos, por meio de uma entrevista. 

 

Escala de Estresse no Trabalho (EET). 

Este instrumento foi elaborado por Paschoal e Tamayo (2004) e possui versões com 23 

ou 13 itens. Aborda, em cada item, uma possibilidade de estímulo estressor no trabalho e uma 

reação, sendo que o respondente deve escolher uma entre as alternativas de respostas, que estão 

dispostas em uma escala do tipo Likert, com afirmações que variam de 1 (“concordo 

totalmente”) a 5 (“discordo totalmente”). A escala foi validada pelos referidos autores, sendo 

demonstrada, na versão com 23 itens, a existência de um único fator que explicou 28% da 

variância. Obteve-se, também, índice de Kaiser-Meyer-Olkin igual a 0,91, mesmo valor 

encontrado para o coeficiente alfa de Cronbach (Paschoal & Tamayo, 2004). Neste estudo, foi 

utilizado o instrumento em sua versão com 23 itens (Anexo B). Considerando o exercício da 

ocupação no contexto da COVID-19, as instruções da escala foram adaptadas para que ela fosse 

respondida tanto na situação de trabalho presencial, ou seja, no próprio ambiente 

organizacional, quanto remoto. Desta forma, na primeira frase, onde se lia “Abaixo estão 

listadas várias situações que podem ocorrer no dia a dia de seu trabalho”, foi acrescido o trecho 

“tanto remoto quanto presencial”. 

 

Escala de Afetos (EA). 

A Escala de Afetos foi elaborada e validada por Zanon, Bastianello, Pacico e Hutz 

(2013), constituindo-se em um instrumento de autoaplicação que mensura afetos. A EA se 

divide nas subescalas de afetos positivos (AP) e afetos negativos (AN), sendo que cada uma 

delas é composta por dez sentenças que descrevem diferentes sentimentos e emoções. O 

respondente deve assinalar a alternativa que corresponde ao quanto ele tem se sentido da forma 

discriminada em cada frase, com cinco opções de resposta, variando de 1 “nem um pouco” a 5 

“extremamente” (Anexo C). 

As seguintes qualidades psicométricas foram aferidas: (a) índice Kaiser-Meyer-Olkin 

igual a 0,90; (b) teste de esfericidade de Bartlett significativo (p < 0,001); (c) solução bifatorial 
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com valor de eigenvalue de 5,1 para o primeiro fator (AP) e de 2,6 para o segundo fator (AN), 

com explicação da variância total de 25,6% e 12,8%, respectivamente; (d) consistência interna 

com coeficiente alfa igual a 0,83 para afeto positivo e 0,77 para afeto negativo; (e) correlações 

significativas (p < 0,01) e fortes entre a EA e a Escala de Afeto Positivo e Afeto Negativo 

(PANAS), com r = 0,73 para AP e r = 0,74 para AN; (f) correlações significativas (p < 0,01) e 

moderadas entre afetos positivos da EA e a Escala de Satisfação de Vida (r = 0,51), Escala de 

Autoestima de Rosenberg (r = 0,65), Escala de Esperança Disposicional (r = 0,67) e Teste de 

Orientação da Vida Revisado (r = 0,64); e (g) correlações negativas, significativas (p < 0,01) e 

fracas entre afetos negativos da EA e a Escala de Satisfação de Vida (r = - 0,38), Escala de 

Autoestima de Rosenberg (r = - 0,47), Escala de Esperança Disposicional (r = - 0,34) e Teste 

de Orientação da Vida Revisado (r = - 0,45) (Zanon et al., 2013). 

 

Questionário Sociodemográfico e Ocupacional. 

Trata-se de um instrumento que avalia as características sociodemográficas e 

ocupacionais dos sujeitos, desenvolvido pelo pesquisador, com base em outras pesquisas 

conduzidas no Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da UFSJ. Foram 

levantadas informações como idade, sexo, estado civil, escolaridade, setor que trabalha, 

instituição, tempo no serviço público, entre outras (Apêndice A). 

 

Procedimento de Coleta de Dados 

A coleta dos dados desta pesquisa foi autorizada pelos dirigentes das instituições de 

ensino (Anexos D e E) e foi realizada de forma digital. O pesquisador divulgou o estudo, seus 

objetivos, procedimentos, importância e benefícios aos servidores, convidando-os a 

colaborarem com a pesquisa, por meio do preenchimento dos instrumentos disponibilizados no 

link https://forms.gle/NA7jiq2zDEUjK5Z29, da seguinte forma: envio de três e-mails, em 

diferentes momentos, pela conta institucional do IF Sudeste MG do próprio autor, endereçados 

aos outros técnicos do instituto (Anexo F); três publicações nos Boletins Internos da UFSJ, 

disponibilizadas no site institucional (Anexo G) e que também foram enviadas por e-mail a 

todos os servidores da universidade; um storie no Instagram oficial da UFSJ; e duas postagens 

em um grupo de servidores da UFSJ no Facebook. O pesquisador também solicitou apoio na 

divulgação e no incentivo à participação dos servidores aos responsáveis pelos sindicatos da 

categoria e pelos setores de gestão de pessoas de ambas as instituições. 
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A tela inicial do site de coleta de dados notificou o participante a respeito da necessidade 

de leitura e concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice 

B) para dar continuidade à sua colaboração. O TCLE foi apresentado e ressaltou as principais 

informações da pesquisa, como objetivos, procedimentos, duração aproximada da participação, 

benefícios, riscos, formas de contato com o pesquisador, entre outras. O participante foi 

informado sobre a possibilidade de selecionar a opção na qual manifesta que está ciente das 

disposições do TCLE e deseja participar da pesquisa ou de fechar a janela e encerrar a atividade, 

na hipótese de preferir não colaborar com o estudo. 

Cada instrumento de medida foi apresentado em página exclusiva, com as respectivas 

instruções de preenchimento, na seguinte ordem: RAS, EET, EA e Questionário 

Sociodemográfico e Ocupacional. Segundo Günther (2003), essa ordem de aplicação de 

instrumentos, com conteúdo que varia do menos pessoal para o mais pessoal, evita possível 

desconforto e favorece o interesse dos respondentes. Ao término do preenchimento, o 

participante pode informar seu e-mail, se deseja receber a devolutiva de suas respostas aos 

questionários, e teve acesso a uma tela com agradecimentos e as formas de contatos com o 

pesquisador para esclarecimento de eventuais dúvidas e/ou acompanhamento da pesquisa. 

 

Análise de Dados 

Os dados coletados com o uso da Escala de Assertividade de Rathus foram analisados 

de acordo com as orientações de Pasquali et al. (2002). Os escores brutos tanto do fator geral 

quanto dos três fatores independentes, obtidos pelas somas simples das respostas aos itens, 

devem ser transformados em escores percentílicos, os quais podem ser interpretados conforme 

essas orientações. Quanto menores os escores do Fator Geral e dos Fatores 1, 2 e 3, menores os 

níveis de inibição, timidez, agressividade e assertividade (no sentido de defesa dos direitos) do 

respondente, respectivamente. 

No Estudo 2, para examinar a equivalência das amostras do estudo de validação da RAS 

e desta pesquisa, quanto às variáveis sexo e faixa etária, em relação ao repertório de 

assertividade, foi empregado o teste t de Student por meio do site GraphPad 

(https://graphpad.com). Como as amostras não atestaram equivalência, foram classificados 

como assertivos os participantes que obtiveram escores percentílicos menores que 25 no Fator 

Geral e como não assertivos os respondentes que apresentaram escores percentílicos maiores 

ou iguais a 25 no referido fator. 
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Com relação à EET, é possível encontrar um escore global, obtido pela soma dos valores 

assinalados em cada item, de forma que altas pontuações no referido escore estão relacionadas 

a maiores níveis de estresse ocupacional (Paschoal & Tamayo, 2004). Neste estudo, foram 

adotadas as seguintes categorias para as pontuações percentílicas, de forma semelhante ao 

estudo de Horner et al. (2021): (a) baixo estresse ocupacional, com percentis inferiores ou iguais 

a 25; (b) estresse ocupacional mediano, com percentis entre 25 e 75; e (c) alto estresse 

ocupacional, com percentis superiores ou iguais a 75. Visando avaliar a prevalência do estresse 

ocupacional entre os técnico-administrativos, empregou-se o seguinte critério como indicativo 

de um problema de saúde: alta pontuação na EET (P ≥ 75). 

A EA, por sua vez, permite identificar escores para as subescalas de Afetos Positivos 

(AP) e Afetos Negativos (AN). Os referidos escores são obtidos por meio da soma simples dos 

valores assinalados nas dez sentenças que compõem cada subescala (Zanon et al., 2013). 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do software Statistical Package for 

Social Science (SPSS), versão 22.0, para Windows. O nível de significância adotado foi de p ≤ 

0,05, com exceção do teste de Kolmogorov-Smirnov, com correção de Lilliefors, cuja 

distribuição normal dos dados foi definida por p > 0,05. As análises compreenderam os 

seguintes testes: 

1) O teste de Kolmogorov-Smirnov (p > 0,05), com correção de Lilliefors, ou os coeficientes de 

Assimetria e Curtose (iguais ou maiores que -2 e menores ou iguais a 2) foram utilizados a fim 

de verificar se os dados, obtidos por meio dos instrumentos de medida, seguiam distribuição 

normal. Para as análises correlacionais, especificamente, a distribuição dos dados foi avaliada 

no programa de computador RStudio, versão 2021.09.0, a partir do teste de normalidade 

bivariada. Assim, foi possível definir se as análises posteriores seriam feitas por meio de testes 

estatísticos paramétricos ou não paramétricos. 

2) Foram realizadas análises descritivas, com o cálculo de médias, desvios-padrão e 

porcentagens, para descrever as características sociodemográficas e ocupacionais da amostra e 

para analisar os escores dos instrumentos RAS, EET e EA. 

3) Para identificar as relações entre assertividade, estresse ocupacional e afetos, em servidores 

públicos técnico-administrativos, foi realizado o teste de Correlação de Pearson, ou seu 

equivalente não paramétrico teste de Correlação de Spearman, com os escores totais e dos 

fatores da RAS e os escores da EET e da EA. De acordo com Field (2009), os tamanhos do 

efeito de correlações são iguais aos coeficientes de correlação e podem ser classificados em 

conformidade com a proposta de Cohen (1988), em pequeno (0 ≤ r < 0,3), médio (0,3 ≤ r < 0,5) 

e grande (r ≥ 0,5) (Objetivo 1 do Estudo 1). 
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4) Nas análises univariadas, compararam-se as variáveis sociodemográficas e ocupacionais em 

relação aos escores da EET por meio do teste t de Student para amostras independentes, quando 

as variáveis eram dicotômicas, e da análise de variância (ANOVA), quando as variáveis 

possuíam três ou mais níveis. O tamanho do efeito foi calculado com base nas orientações de 

Field (2009) e classificado da seguinte forma: pequeno (0 ≤ d < 0,3), médio (0,3 ≤ d < 0,5) e 

grande (d ≥ 0,5). As fórmulas para obtenção dos tamanhos do efeito são exibidas abaixo.  

a) Fórmula de cálculo do tamanho do efeito para teste t de Student. Leia-se r como 

tamanho do efeito, t como t de Student e gl como graus de liberdade. 

𝑟 =  √
𝑡2

𝑡2 + 𝑔𝑙
 

b) Fórmula de cálculo do tamanho do efeito para ANOVA. Leia-se ω2 como ômega 

quadrado, SSM como soma dos quadrados do modelo, glM como graus de liberdade do modelo, 

MSR como média dos quadrados dos resíduos e SST como soma total dos quadrados do modelo. 

𝜔2 =  
𝑆𝑆𝑀 −  (𝑔𝑙𝑀)𝑀𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇 + 𝑀𝑆𝑅
 

5) Utilizou-se a análise de regressão linear múltipla para investigar as variáveis 

sociodemográficas, ocupacionais, afetivas e interpessoais (relativas à assertividade) preditoras 

dos níveis de estresse ocupacional em técnico-administrativos. A variável dependente foram os 

escores de estresse ocupacional e as variáveis independentes foram as características 

sociodemográficas, ocupacionais, afetivas e interpessoais identificadas como significativas (p 

≤ 0,05) nas análises univariadas e de correlação ou que poderiam se tornar significativas (p ≤ 

0,25), conforme as recomendações de Hosmer e Lemeshow (2000). As variáveis independentes 

foram inseridas na regressão com base no método hierárquico (entrada em blocos). A seleção e 

a ordem de importância das variáveis preditoras dos níveis de estresse ocupacional foram 

determinados pelo método Stepwise, com o valor de entrada de 0,10 e de saída igual a 0,15 

(Draper & Smith, 1998), e pelos valores dos coeficientes padronizados de cada variável. O 

diagnóstico do modelo foi realizado por meio da análise de resíduos (Montgomery, Peck, & 

Vining, 2006) (Objetivo 2 do Estudo 1). 

6) A análise de equivalência foi conduzida para os grupos de servidores assertivos e não 

assertivos da amostra total e de cada uma das instituições em relação às variáveis 

sociodemográficas e ocupacionais por meio do teste t de Student para amostras independentes, 

ou seu equivalente não paramétrico teste de Mann-Whitney, no caso de variáveis contínuas, e o 

teste do Qui-Quadrado, quando as variáveis foram categóricas.  
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7) Empregou-se o Teste do Qui-Quadrado para comparar as porcentagens de participantes 

classificados como casos e não casos de estresse ocupacional em função dos dois locais de 

trabalho (Objetivo 1 do Estudo 2). 

8) Foi utilizado o teste t de Student para amostras independentes, ou o seu equivalente não 

paramétrico teste de Mann-Whitney, para comparar os grupos de técnicos assertivos e não 

assertivos quanto aos níveis de estresse ocupacional, afetos positivos e afetos negativos. O 

tamanho do efeito foi avaliado em relação a cada variável, de acordo com Field (2009) 

(Objetivo 2 do Estudo 2). A fórmula de cálculo do tamanho do efeito para o Mann-Whitney é 

exposta a seguir. Leia-se r como tamanho do efeito, Z como escore-z e N como tamanho da 

amostra. 

𝑟 =  
𝑍

√𝑁
 

9) O teste t de Student para amostras independentes foi conduzido para investigar se houve 

diferenças estatisticamente significativas nos escores dos instrumentos de medida (RAS, EET 

e EA) entre os participantes de cada uma das instituições pesquisadas. Mensurou-se, ainda, o 

tamanho do efeito das diferenças entre as variáveis (Objetivo 3 do Estudo 2). 

 

Considerações Éticas 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos - Unidades Educacionais de São João del-Rei (CEPSJ) e pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos do IF Sudeste MG (CEPH - IF Sudeste MG), com registros 

CAEE n.º 25609019.8.0000.5151e n.º 25609019.8.3001.5588. Contudo, dada a necessidade de 

alterações no estudo em função da pandemia pelo novo coronavírus, nova submissão foi 

realizada, obtendo-se a aprovação da pesquisa (CAEE n.º 39737020.6.0000.5151, da CEPSJ, e 

n.º 39737020.6.3001.5588, da CEPH – IF Sudeste MG, anexos H e I, respectivamente), o que 

assegura que este estudo cumpriu as diretrizes da Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 

2012, e da Resolução n.º 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde 

(www.conselho.saude.gov.br). A participação na pesquisa foi voluntária, sem ônus financeiro 

para os sujeitos, assegurado o direito a ressarcimento ou indenização, caso identificado e 

comprovado algum gasto ou dano decorrente da pesquisa. 

Os TAEs foram informados a respeitos dos objetivos, procedimentos, riscos e benefícios 

da pesquisa, bem como sobre os direitos de recusa à participação e de desistir a qualquer 

momento, sem qualquer tipo de constrangimento, prejuízo ou punição posterior e sem 

necessidade de justificar sua decisão. Somente responderam aos instrumentos de medida os 
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indivíduos que leram as informações do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

e concordaram com as suas disposições. 

As informações coletadas durante a pesquisa são mantidas em sigilo, de modo que 

somente o participante e o pesquisador têm acesso a elas, sendo os resultados divulgados no 

meio científico em termos de médias de grupos. Os dados obtidos serão arquivados digitalmente 

de forma segura durante cinco anos e, após esse período, serão deletados. O pesquisador 

disponibilizou seus contatos para possíveis esclarecimentos, bem como se comprometeu 

apresentar às instituições, em sessões coletivas, a pesquisa e os resultados encontrados, sob 

agendamento prévio e ampla divulgação aos interessados. Ocorreram, também, devolutivas 

individuais, conforme o interesse de cada participante, mediante definição de data e horário 

junto ao pesquisador, por algum dos meios de comunicação. 

 

Riscos e Benefícios 

 Indicou-se como possibilidade de risco ao participante desta pesquisa o desgaste físico 

e/ou emocional pela atividade de preenchimento dos questionários. Para minimização desta 

ocorrência, o respondente pôde interromper sua participação a qualquer momento e entrar em 

contato com o pesquisador para obter indicações de serviços de apoio ou atendimento 

psicológico. Foi possível, também, faltar privacidade para responder às questões. Para evitar 

essa situação, o participante foi orientado a escolher o momento mais adequado e o lugar mais 

confortável e reservado para realizar a atividade. 

 Como benefícios desta pesquisa, ressaltou-se a promoção da reflexão a respeito das 

relações interpessoais, dos sentimentos, emoções e estressores cotidianos vivenciados, por parte 

dos participantes. Este estudo também forneceu às instituições dados a respeito do estresse 

ocupacional de seus servidores e um levantamento do repertório assertivo de seus recursos 

humanos, informações estas que são úteis para o planejamento de programas de intervenção, 

voltados para a promoção da saúde física e mental no trabalho. De forma geral, este estudo 

contribuiu para o avanço no conhecimento da área, além de fomentar a pesquisa em saúde dos 

trabalhadores.  
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RESULTADOS 

 Apresentam-se a caracterização da amostra, seguida pelos resultados do Estudo 1 e do 

Estudo 2. Com relação ao Estudo 1, são relatadas as relações entre estresse ocupacional, 

assertividade e afetos em servidores técnico-administrativos em educação; a análise univariada 

dos fatores sociodemográficos e ocupacionais relacionados ao estresse ocupacional; e as 

variáveis preditoras da ocorrência de estresse ocupacional em TAEs. Quanto ao Estudo 2, são 

descritas a comparação das amostras do estudo de validação da RAS e desta pesquisa em termos 

de sexo e faixa etária em relação ao repertório de assertividade; a caracterização do estresse 

ocupacional, da assertividade e dos afetos na amostra deste estudo; a equivalência dos grupos 

de servidores assertivos e não assertivos quanto às características sociodemográficas e 

ocupacionais; a comparação dos grupos assertivo e não assertivo quanto aos níveis de estresse 

ocupacional e afetos; a equivalência dos grupos de servidores de cada instituição quanto às 

características sociodemográficas e ocupacionais; e a comparação dos escores da RAS, EET e 

EA em função dos locais de trabalho dos servidores. 

 

Caracterização da Amostra de Participantes 

 

 Responderam aos instrumentos da pesquisa 148 técnicos. Aplicando-se os critérios de 

exclusão, foram eliminadas da análise de dados as respostas de um servidor que apresentou 

menos de um ano de exercício na instituição de ensino e de 38 trabalhadores que se afastaram 

do trabalho por período igual ou superior a 15 dias e retornaram às atividades laborais durante 

os três meses anteriores à participação na pesquisa, sendo que 29 profissionais usufruíram de 

férias, seis respondentes obtiveram licenças médicas, duas técnicas gozaram de licença 

maternidade e um servidor se licenciou para capacitação. Após a exclusão destes técnicos, a 

amostra se constituiu de 109 participantes. Apresenta-se, na Tabela 1, as frequências e 

porcentagens das características sociodemográficas para cada variável investigada. 
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Tabela 1 

Características Sociodemográficas dos Participantes (N = 109) 

Variáveis Categorias Frequência Porcentagem 

Sexo 
Masculino 42 38,5 

Feminino 67 61,5 

Estado Civil 
Sem companheiro 42 38,5 

Com companheiro 67 61,5 

Escolaridade concluída 
Inferior à graduação 2 1,8 

Graduação ou pós-graduação 107 98,2 

Possui deficiência 
Não 105 96,3 

Sim 4 3,7 

Renda familiar 
Até R$ 5.363,19 41 37,6 

Mais de R$ 5.363,19  68 62,4 

Número de membros da família 

Um 14 12,8 

Dois 33 30,3 

Três 38 34,9 

Quatro 19 17,4 

Cinco 5 4,6 

Possui filhos 
Não 56 51,4 

Sim 53 48,6 

Frequência semanal de exercícios 

físicos 

Menos de uma vez 36 33,0 

Uma vez ou mais 73 67,0 

Frequência semanal de consumo de 

bebida alcóolica 

Menos de uma vez 64 58,7 

Uma vez ou mais 45 41,3 

Horas de sono por dia 
Menos de 8 horas 83 76,1 

8 horas ou mais 26 23,9 

Usa medicamento para ansiedade 
Não 93 85,3 

Sim 16 14,7 

Usa medicamento para depressão 
Não 99 90,8 

Sim 10 9,2 

Possui apoio social 
Não 38 34,9 

Sim 71 65,1 

 

 Foi observado que a maioria dos servidores da amostra foi do sexo feminino (61,5%), 

tinha companheiro (67%), e apresentou escolaridade igual ou superior à de graduação (98,2%), 

ou seja, eram graduados (5,5%), especialistas (60,6%), mestres (29,4%) ou doutores (2,8%). A 
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idade média do grupo foi de 38,59 anos (DP = 7,93), com variação de 25 a 60 anos. A maior 

parte dos participantes auferia renda familiar superior a R$ 5.363,19 (62,4%) e tinha três 

membros na família (34,9%). Dentre os respondentes com filhos (48,6%), a maioria possuía 

apenas um filho (58,5%) e habitava com ele(s) (88,7%). A maioria dos trabalhadores não 

apresentava deficiência (96,3%), praticava exercícios físicos uma vez ou mais por semana 

(67%), fazia uso semanal de bebida alcóolica em frequência menor que uma vez na semana 

(58,7%), dormia diariamente menos de 8 horas (76,1%), não utilizava medicamento para 

ansiedade (85,3%) ou depressão (90,8%) e possuía apoio social (65,1%), sendo citados como 

apoios os familiares, namorados, amigos, vizinhos, psicólogos, associações religiosas e grupos 

de apoio. A Tabela 2 dispõe os dados das características ocupacionais da amostra. 

 

Tabela 2 

Características Ocupacionais dos Participantes (N = 109) 

(continua) 

Variáveis Categorias Frequência Porcentagem 

Instituição 
UFSJ 41 37,6 

IF Sudeste MG 68 62,4 

Carga horária semanal de trabalho 
Inferior a 40 horas 10 9,2 

40 horas 99 90,8 

Regime de jornada de trabalho 

Presencial 10 9,2 

Turnos alternados 9 8,2 

Remoto 90 82,6 

Contato com público externo 
Não  31 28,4 

Sim 78 71,6 

Contato com público interno 
Não 0 0 

Sim 109 100 

Função de chefia/direção 
Não  79 72,5 

Sim 30 27,5 

Últimas férias 
Há menos de três meses 43 39,4 

Há três meses ou mais 66 60,6 

Licença médica 
Não 48 44,0 

Sim 61 56,0 

Outros afastamentos nos últimos 

três meses 

Não 105 96,3 

Sim 4 3,7 

Outro emprego ou atividade 

remunerada 

Não 102 93,6 

Sim 7 6,4 
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Tabela 2 

(conclusão) 

Variáveis Categorias Frequência Porcentagem 

Satisfação com o trabalho na 

instituição 

Insatisfeito 10 9,2 

Neutro 28 25,7 

Satisfeito 71 65,1 

Pensa em mudar de profissão 
Não 74 67,9 

Sim 35 32,1 

Mudaria de emprego 
Não 54 49,5 

Sim 55 50,5 

Pensa em se aposentar na 

instituição 

Não 47 43,1 

Sim 62 56,9 

  

Verificou-se que a maioria dos participantes era do IF Sudeste MG (62,4%) e, para 

amostra total, as médias dos tempos de exercício nas instituições, de serviço público federal e 

de lotação no atual setor foram de 8,28 anos (DP = 5,51), 9,42 anos (DP = 6,14) e 4,96 anos 

(DP = 3,66), respectivamente. A maior parte dos respondentes possuía carga horária de trabalho 

de 40 horas semanais (90,8%), em regime de jornada de trabalho remoto parcial ou total 

(82,6%), mantinha contato com o público externo (71,6%) e interno (100%) e não tinha função 

de chefia ou direção (72,5%).  

Com relação aos afastamentos do trabalho, a maior parte dos servidores havia usufruído 

de férias há três meses ou mais (60,6%), afastado-se por licença médica (56%) e não havia 

registrado outro tipo de afastamento nos três meses anteriores à participação na pesquisa 

(96,3%). Dentre os técnicos que usufruíram de licença médica, a maioria não se licenciou em 

função de saúde nos 12 meses anteriores à pesquisa (65,6%) e não apresentou licença por 

transtorno mental e/ou comportamental no último ano (86,9%).  

Identificou-se, também, que a maioria dos profissionais não possuía outro emprego ou 

atividade remunerada (93,6%) e, dentre aqueles que tinham outro vínculo empregatício, a maior 

parte não teve a carga horária reduzida neste trabalho em função da pandemia pelo novo 

coronavírus (71,4%). A maior parte dos respondentes estava satisfeita com o seu trabalho na 

UFSJ ou no IF Sudeste MG (65,1%), não mudaria de profissão (67,9%), trocaria de emprego 

(50,5%) e pensava em se aposentar na instituição (56,9%). 
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Estudo 1 

 

Relações entre Assertividade, Afetos e Estresse Ocupacional, em Servidores Técnico-

Administrativos em Educação (TAEs) 

 

 As relações entre os escores gerais e fatoriais da RAS e da EA e os escores totais da 

EET são exibidos na Tabela 3. Nesta tabela, estão dispostos os coeficientes das correlações e 

as probabilidades associadas a elas. 

 

Tabela 3 

Correlações entre Assertividade, Afetos e Estresse Ocupacional (N = 109) 

Variáveis 
Coeficiente de 

Correlação 
Probabilidade 

Tamanho do 

Efeito 

RAS Fator Geral x EET rp = 0,28 p = 0,003* Pequeno 

RAS Fator 1 x EET rp = 0,36 p < 0,001* Moderado 

RAS Fator 2 x EET rp = - 0,03 p = 0,734 - 

RAS Fator 3 x EET rp = - 0,04 p = 0,631 - 

EA Fator 1 x EET rs = - 0,089 p = 0,355 - 

EA Fator 2 x EET rp = 0,61 p < 0,001* Grande 

RAS Fator Geral x EA Fator 1 rp = - 0,38 p < 0,001* Moderado 

RAS Fator Geral x EA Fator 2 rp = 0,19 p = 0,039* Pequeno 

RAS Fator 1 x EA Fator 1 rp = - 0,39 p < 0,001* Moderado 

RAS Fator 1 x EA Fator 2 rp = 0,31 p = 0,001* Moderado 

RAS Fator 2 x EA Fator 1 rp = 0,21 p = 0,023* Pequeno 

RAS Fator 2 x EA Fator 2 rp = 0,16 p = 0,082 - 

RAS Fator 3 x EA Fator 1 rp = 0,27 p = 0,004* Pequeno 

RAS Fator 3 x EA Fator 2 rp = 0,07 p = 0,438 - 

Nota. rp = coeficiente de Correlação de Pearson; rS = coeficiente de Correlação de Spearman; RAS Fator Geral = 

Fator Inibição da RAS; RAS Fator 1 = Fator Timidez da RAS; RAS Fator 2 = Fator Agressividade da RAS; RAS 

Fator 3 = Fator Assertividade da RAS; EET = Escala de Estresse no Trabalho; EA Fator 1 = Fator Afetos Positivos 

da EA; EA Fator 2 = Fator Afetos Negativos da EA; * = correlação significativa. 

 

 Os resultados mostraram que a maioria das variáveis se correlacionaram 

significativamente, com coeficientes que variaram de 0,19 (RAS Fator Geral x EA Fator 2) a 0,61 
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(EA Fator 2 x EET), indicando correlações com tamanhos do efeito pequeno a grande, conforme 

a classificação de Cohen (1988). As correlações com magnitudes mais altas foram as seguintes: 

RAS Fator 1 x EET, RAS Fator Geral x EA Fator 1, RAS Fator 1 x EA Fator 1, RAS Fator 1 x 

EA Fator 2, todas com tamanho do efeito médio, e EA Fator 2 x EET, com tamanho do efeito 

grande. 

 

Análises Univariadas dos Fatores Sociodemográficos e Ocupacionais Relacionados ao 

Estresse Ocupacional em TAEs 

 

 A Tabela 4 expõe os resultados das análises univariadas dos fatores sociodemográficos 

e ocupacionais relacionados ao escore total da EET. As variáveis escolaridade (com os níveis 

“inferior à graduação” ou “graduação ou pós-graduação”) e possui deficiência (com as 

categorias “sim” ou “não”) não foram examinadas, uma vez que apresentaram tamanhos 

amostrais muito desiguais entre os níveis, isto é, 2 e 107 na primeira variável, e 4 e 105 na 

segunda, o que poderia gerar efeitos de confundimento na análise.  

 

Tabela 4 

Análises Univariadas das Variáveis Sociodemográficas e Ocupacionais em Relação ao 

Estresse Ocupacional (N = 109) 

(continua) 

Variáveis Categorias n Média (DP) 
Testes 

Estatísticos 

Tamanho 

do Efeito 

Sexo 
Feminino 67 56,03 (18,14) t = - 0,214 

0,020 
Masculino 42 56,81 (19,00) p = 0,831 

Estado Civil 
Sem Companheiro 42 56,12 (18,55) t = - 0,094 

0,090 
Com Companheiro 67 56,46 (18,43) p = 0,925 

Idade - - 38,59 (7,93) 
r = - 0,106 

0,106 
p = 0,274 

Renda familiar 

mensal 

Até R$ 5.363,19 41 59,51 (18,69) t = 1,409 
0,134 Mais de R$ 5.363,19 68 54,41 (18,08) p = 0,162 

Possui filhos(s) 
Não 56 57,61 (17,59) t = 0,743 

0,071 
Sim 53 54,98 (19,28) p = 0,459 

Frequência semanal 

de exercícios 

físicos 

Menos de uma vez 36 53,50 (15,73) t = - 1,129 
0,108 

Uma vez ou mais 73 57,73 (19,52) p = 0,261 
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Tabela 4 

(continuação) 

Variáveis Categorias n Média (DP) 
Testes 

Estatísticos 

Tamanho 

do Efeito 

Frequência semanal 

de consumo de 

bebida alcóolica 

Menos de uma vez 64 56,78 (18,48) t = 0,304 
0,029 

Uma vez ou mais 45 55,69 (18,46) p = 0,762 

Horas de sono por 

dia 

Menos de 8 horas 83 58,58 (17,87) t = 2,325 
0,219 

8 horas ou mais 26 49,15 (18,53) p = 0,022* 

Usa medicamento 

para ansiedade 

Não 93 55,70 (17,76) t = - 0,863 
0,083 

Sim 16 60,00 (22,03) p = 0,390 

Usa medicamento 

para depressão 

Não 99 55,43 (18,14) t = - 1,612 
0,153 

Sim 10 65,20 (19,50) p = 0,110 

Possui apoio social 
Não 38 53,13 (18,88) t = - 1,333 

0,127 
Sim 71 58,04 (18,03) p = 0,185 

Instituição 
UFSJ 41 57,07 (21,00) t = 0,326 

0,031 
IF Sudeste MG 68 55,88 (16,78) p = 0,745 

Tempo de exercício 

na instituição 
- - 8,28 (5,51) 

r = 0,050 
0,050 

p = 0,610 

Tempo no serviço 

público federal 
- - 9,42 (6,14) 

r = - 0,075 
0,075 

p = 0,443 

Tempo no setor - - 4,96 (3,66) 
r = 0,068 

0,068 
p = 0,486 

Carga horária 

semanal de trabalho 

Inferior a 40 horas 10 58,70 (18,95) t = 0,426 

p = 0,671 
0,041 

40 horas 99 56,09 (18,42) 

Regime da jornada 

de trabalho 

Presencial 10 62,40 (18,44) 
F = 2,611 

p = 0,078 
0,169 Turnos alternados 09 67,22 (17,33) 

Remoto 90 54,57 (18,16) 

Contato com 

público externo 

Não 31 59,52 (17,36) t = 1,141 
0,109 

Sim 78 55,06 (18,74) p = 0,256 

Função de 

chefia/direção 

Não 79 58,00 (19,69) t = 1,810 
0,204 

Sim 30 51,93 (13,78) p = 0,074 

Últimas férias 
Há menos de três meses 43 55,63 (18,61) t = - 0,320 

0,030 
Há três meses ou mais 66 56,79 (18,38) p = 0,749 
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Tabela 4 

(conclusão) 

Variáveis Categorias n Média (DP) 
Testes 

Estatísticos 

Tamanho 

do Efeito 

Quantidade de dias nas 

últimas férias 
- - 12,18 (6,06) 

r = - 0,014 
0,014 

p = 0,887 

Licença médica 
Não 48 57,54 (19,17) t = 0,608 

0,058 
Sim 61 55,38 (17,86) p = 0,544 

Outro emprego 
Não 102 55,68 (18,05) t = - 1,423 

0,136 
Sim 7 65,86 (22,15) p = 0,158 

Satisfação com o 

trabalho na instituição 

Insatisfeito 10 76,80 (14,42) 
F = 18,317 

p < 0,001* 
0,491 Neutro 28 65,32 (17,63) 

Satisfeito 71 49,90 (15,53) 

Pensa em mudar de 

profissão 

Não 74 53,41 (16,84) t = - 2,470 
0,232 

Sim 35 62,51 (20,19) p = 0,015* 

Mudaria de emprego 
Não 54 51,85 (16,30) t = - 2,584 

0,242 
Sim 55 60,73 (19,40) p = 0,011* 

Pensa em se aposentar 

no atual emprego 

Não 47 62,81 (19,06) t = 3,349 
0,308 

Sim 62 51,42 (16,38) p = 0,001* 

Nota. n = frequência; DP = desvio-padrão; t = t de Student; U = U de Mann-Whitney; F = F de Fisher; r = 

coeficiente de Correlação de Spearman; p = probabilidade associada; * diferença ou correlação significativa. 

 

 A partir das análises foi possível constatar diferenças ou correlações estatisticamente 

significativas em relação às variáveis horas de sono por dia, satisfação com o trabalho na 

instituição, pensa em mudar de profissão, mudaria de emprego e pensa em se aposentar no 

atual emprego, com tamanhos do efeito que variaram de 0,219 (pequeno) a 0,491 (médio). As 

únicas variáveis com tamanho do efeito médio foram satisfação com o trabalho na instituição 

e pensa em se aposentar no atual emprego. Esses dados permitiram afirmar que os indivíduos 

que dormiam oito horas ou mais por noite, estavam satisfeitos com o trabalho na instituição, 

não desejavam mudar de profissão ou emprego e pensavam em se aposentar no emprego 

obtiveram menores níveis de estresse ocupacional.  
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Variáveis Preditoras da Ocorrência de Estresse Ocupacional em TAEs 

 

 As variáveis sociodemográficas, ocupacionais, afetivas e interpessoais (relativas à 

assertividade) preditoras dos níveis de estresse ocupacional em técnico-administrativos foram 

identificadas a partir de análise de regressão linear múltipla, com uso do método hierárquico 

(entrada em blocos). O primeiro bloco foi composto pelas variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais com significância estatística (p ≤ 0,05) nas análises univariadas, ou seja, horas de 

sono por dia, satisfação com o trabalho na instituição, pensa em mudar de profissão, mudaria 

de emprego e pensa em se aposentar na instituição, e aquelas com valores de p ≤ 0,25, conforme 

recomendações de Hosmer e Lemeshow (2000), a saber, renda familiar mensal, usa 

medicamento para depressão, possui apoio social, regime de jornada de trabalho, função de 

chefia/direção e outro emprego. 

  O segundo bloco foi formado pelos fatores com significância estatística (p ≤ 0,05) e com 

valor de p menor ou igual a 0,25 nas análises das correlações entre a EET e as outras escalas, 

isto é, o Fator Geral da RAS (Inibição) e Fator 2 da EA (Afetos Negativos), ambos com 

resultados estatisticamente significativos. O Fator 1 da RAS (Timidez), apesar de atender ao 

critério de correlação com significância estatística, não foi incluído no bloco, uma vez que os 

itens componentes desse fator estão integralmente contidos no fator geral da RAS, devendo-se 

evitar a multicolinearidade, e o fator geral descreve de forma mais completa o construto da 

assertividade. Os resultados da análise de regressão estão disponíveis na Tabela 5. 

  

Tabela 5 

Análise de Regressão Linear Múltipla das Variáveis Sociodemográficas, Ocupacionais e 

Interpessoais Associadas ao Estresse Ocupacional (N = 109) 

Variáveis Beta 
Erro 

Padrão 

Beta 

padronizado 
t p Estatísticas 

Constante 14,083 8,733 - 1,613 0,110 
R2 = 0,428 

F = 21,178 

p < 0,001 

DW = 1,936 

EA Fator 2 1,251 0,188 0,521 6,652 0,000 

RAS Fator Geral 0,241 0,101 0,180 2,384 0,019 

Regime Remoto -7,496 3,544 -0,155 -2,115 0,037 

Aposentar -5,699 2,861 -0,154 -1,992 0,049 

Nota. t = t de Student; p = probabilidade associada; EA Fator 2 = Fator Afetos Negativos da EA; RAS Fator 1 = 

Fator Timidez da RAS; Regime Remoto = Regime de jornada de trabalho remoto; Aposentar = aposentaria na 

instituição; R² = coeficiente de determinação; F = F de Fisher; DW = índice de Durbin-Watson. 
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Os resultados apontaram o Fator 2 da Escala de Afetos como a variável preditora mais 

importante em comparação com as demais. O modelo de regressão (F = 21,178, p < 0,001) é 

dado pela seguinte equação: EET = 14,083 + 1,251 x EA Fator 2 + 0,241 x RAS Fator Geral – 

7,496 x Regime Remoto – 5,699 x Aposentar. A análise permitiu afirmar que os maiores níveis 

de estresse ocupacional são encontrados quando maiores forem os escores obtidos de afetos 

negativos e de inibição ou timidez, quando o indivíduo não está em regime remoto (total ou 

parcial) e não pensa em se aposentar no atual emprego, sugerindo insatisfação com o trabalho. 
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Estudo 2 

Comparação das Amostras do Estudo de Validação da RAS e desta Pesquisa em Termos 

de Sexo e Faixa Etária em Relação ao Repertório de Assertividade 

 

 A comparação entre as amostras do estudo de validação da RAS (Pasquali et al., 2002) 

e desta pesquisa, em relação ao repertório de assertividade, foi realizada por meio do teste t de 

Student, a partir das médias, desvios-padrão e tamanho dos grupos disponibilizados pelos 

pesquisadores. As amostras foram comparadas em termos de sexo e faixa etária. O estudo de 

Pasquali et al. (2002) dispôs também os dados em termos de escolaridade, porém, como o grupo 

com escolaridade inferior à graduação do presente estudo foi composto por apenas dois sujeitos, 

essa variável não foi incluída na análise. 

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos em termos de sexo. Na publicação de validação 

da RAS, o sexo masculino foi composto por 1.240 participantes e o sexo feminino teve 291 

respondentes. Neste estudo, responderam os instrumentos 42 homens e 67 mulheres. 

 

Tabela 6 

Comparação da Amostra do Estudo de Validação da RAS e desta Pesquisa em Termos de Sexo 

em Relação ao Repertório de Assertividade 

Variáveis Sexo 
Amostra 1 Amostra 2 

Probabilidade 

Associada 
Média DP Média DP 

Fator 1 
Masculino 30,13 7,13 38,79 10,49 < 0,001* 

Feminino 29,00 7,04 41,04 10,44 < 0,001* 

Fator 2 
Masculino 17,13 3,70 16,62 4,14 0,381 

Feminino 17,62 3,91 17,06 5,77 0,338 

Fator 3 
Masculino 33,29 4,63 25,62 6,26 < 0,001* 

Feminino 33,56 5,28 25,19 6,76 < 0,001* 

Fator Geral 
Masculino 50,75 9,71 65,90 13,43 < 0,001* 

Feminino 49,60 9,48 68,69 13,84 < 0,001* 

Nota. Amostra 1 = amostra do estudo de validação da RAS; Amostra 2 = amostra deste estudo; DP = desvio-

padrão; Fator 1 = Fator Timidez da RAS; Fator 2 = Fator Agressividade da RAS; Fator 3 = Fator Assertividade da 

RAS; Fator Geral = Fator Inibição da RAS; * diferença significativa. 

  

Averiguaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os sexos e a maioria dos 

fatores, com exceção do Fator 2, relativo à agressividade. No referido fator, não houve 

diferenças entre os escores obtidos pelos respondentes homens e pelas participantes mulheres.  
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A Tabela 7 apresenta os dados das análises em termos de faixa etária. Os números de 

respondentes do estudo de Pasquali et al. (2002) nas faixas de 26 a 30 anos, 31 a 35 anos, 36 a 

40 anos, 41 a 45 anos e 46 anos ou mais foram de 303, 212, 223, 164 e 115, respectivamente. 

Nesta pesquisa, estas faixas possuíam as seguintes quantidades de sujeitos: 13, 31, 29, 17 e 18. 

Ressalta-se que as faixas de 17 a 20 anos e de 21 a 25 anos não foram incluídas na tabela, apesar 

de estarem disponíveis na publicação de validação da RAS, uma vez que este estudo não 

apresentou sujeito na primeira faixa mencionada e possuiu apenas um indivíduo na segunda 

faixa. Além disso, em relação à faixa de 46 anos ou mais, a maior idade encontrada na 

publicação de Pasquali et al. (2002) foi de 67 anos, enquanto nesta pesquisa o indivíduo mais 

velho possuía 60 anos. 

 

Tabela 7 

Comparação da Amostra do Estudo de Validação da RAS e desta Pesquisa em Termos de Faixa 

Etária em Relação ao Repertório de Assertividade 

 (continua) 

Variáveis Faixa 
Amostra 1 Amostra 2 

Probabilidade 

Associada 
Média DP Média DP 

Fator 1 

26 a 30 30,17 6,58 42,54 8,43 < 0,001* 

31 a 35 29,57 6,94 39,19 10,74 < 0,001* 

36 a 40 28,56 6,60 42,21 11,24 < 0,001* 

Fator 1 
41 a 45 29,29 8,31 40,47 10,97 < 0,001* 

46 ou mais 31,03 8,50 37,39 9,41 0,004* 

Fator 2 

26 a 30 17,05 3,47 16,08 5,02 0,334 

31 a 35 17,07 3,80 17,42 5,24 0,650 

36 a 40 17,85 3,95 15,86 5,97 0,017* 

41 a 45 18,45 4,46 16,41 4,83 0,076 

46 ou mais 17,85 3,96 18,56 4,21 0,484 

Fator 3 

26 a 30 33,08 4,25 23,54 6,22 < 0,001* 

31 a 35 33,66 4,70 25,42 6,12 < 0,001* 

36 a 40 33,63 5,27 25,48 7,42 < 0,001* 

41 a 45 33,18 5,59 23,65 5,93 < 0,001* 

46 ou mais 33,30 5,54 28,11 6,42 < 0,001* 
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Tabela 7 

(conclusão) 

Variáveis Faixa 
Amostra 1 Amostra 2 

Probabilidade 

Associada 
Média DP Média DP 

Fator Geral 

26 a 30 51,09 9,12 71,38 11,03 < 0,001* 

31 a 35 49,88 9,55 66,84 13,05 < 0,001* 

36 a 40 48,65 9,36 69,38 15,30 < 0,001* 

41 a 45 50,00 10,57 69,18 13,68 < 0,001* 

46 ou mais 51,43 10,72 62,61 13,65 < 0,001* 

Nota. Amostra 1 = amostra do estudo de validação da RAS; Amostra 2 = amostra deste estudo; DP = desvio-

padrão; Fator 1 = Fator Timidez da RAS; Fator 2 = Fator Agressividade da RAS; Fator 3 = Fator Assertividade da 

RAS; Fator Geral = Fator Inibição da RAS; * diferença significativa. 

 

De acordo com os resultados encontrados, as faixas etárias consideradas, de ambas as 

amostras, diferiram significativamente para a maioria dos fatores. As faixas etárias de 26 a 30 

anos, 31 a 35 anos, 41 a 45 anos e 46 anos ou mais do Fator 2 não apresentaram diferenças 

significativas entre as amostras. 

Essas comparações sinalizaram que as amostras diferiram em quase todos os aspectos, 

com exceção do Fator 2, em relação ao sexo masculino e feminino, e do mesmo fator nas faixas 

de 26 a 30 anos, 31 a 35 anos, 41 a 45 anos e 46 anos ou mais. Em razão das diferenças entre 

as amostras, optou-se por não utilizar as classificações dos níveis de assertividade dos 

participantes constantes no manual de correção de Pasquali et al. (2002). 

 

Caracterização do Estresse Ocupacional na Amostra deste Estudo 

 

 As classificações dos níveis de estresse ocupacional foram realizadas de forma 

semelhante ao estudo de Horner et al. (2021), sendo considerados respondentes com baixo 

estresse ocupacional aqueles que alcançaram escores percentílicos inferiores ou iguais a 25, 

com estresse ocupacional mediano os que alcançaram escores percentílicos entre 25 e 75 e com 

alto estresse ocupacional aqueles com escores percentílicos superiores ou iguais a 75. Os 

percentis 25 e 75 corresponderam, respectivamente, aos escores 43 e 68. 

Verificou-se que 25,7% dos servidores (n = 28) da amostra total possuíam estresse 

ocupacional baixo e a mesma porcentagem, estresse ocupacional alto. A classificação de 

estresse ocupacional mediano foi identificada em 48,6% dos participantes, o que correspondeu 
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a 53 indivíduos. O escore médio da amostra foi igual a 56,33, com desvio-padrão de 18,39 e 

valores mínimo e máximo de 23 e 99, nesta ordem. 

As três afirmativas com maiores frequências de concordância, somando-se as respostas 

com concordância, concordância total e parcial, foram aquelas referentes aos itens 13 (Tenho 

me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para capacitação profissional), 5 

(Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões do serviço) 

e 16 (As poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado angustiado) da EET, 

respondidos com uma das alternativas de resposta por 70,6%, 64,2% e 56,6% da amostra, 

respectivamente, sendo que o item 16 obteve a maior porcentagem de participantes que 

indicaram concordar totalmente com a afirmativa (30,3%). O item 23 (Fico incomodado por 

meu superior evitar me incumbir de responsabilidades importantes) foi aquele com um número 

maior de servidores (81,6%) que relataram discordar ou discordar totalmente. 

Analisando-se os critérios de classificação de caso e não caso de estresse ocupacional, 

25,7% dos participantes (n = 28) da amostra foram considerados como casos de estresse 

ocupacional e 74,3% (n = 81) como não casos. As porcentagens de respondentes em cada 

classificação também foram comparadas em função dos dois locais de trabalho. Dentre os 

servidores da UFSJ, 31,7% (n = 13) foram classificados como casos de estresse ocupacional e 

68,3% (n = 28) como não casos. Quanto ao IF Sudeste MG, 22,1% dos técnicos (n = 15) 

atenderam ao critério para casos de estresse ocupacional e 77,9% (n = 53) para não casos. O 

teste do Qui-Quadrado evidenciou um valor de 1,247 e p-valor de 0,264, ou seja, sem 

significância estatística. Assim, não se demonstrou associação entre as classificações de 

estresse ocupacional (casos e não casos) e os locais de trabalho dos servidores. 

 

Caracterização do Repertório de Assertividade da Amostra deste Estudo 

 

Os dados das Tabelas 6 e 7 mostraram diferenças estatisticamente significativas entre 

as amostras do estudo de validação da RAS e desta pesquisa na maior parte das comparações. 

Em função desse fato, optou-se por não realizar a classificação do repertório de assertividade 

dos participantes de acordo com o manual de correção. A designação de indivíduos aos grupos 

assertivos e não assertivos foi realizada com base nos escores percentílicos do fator geral, 

referente à inibição. O primeiro agrupamento foi composto por participantes com escores 

percentílicos menores que 25 e o segundo por respondentes que obtiveram escores percentílicos 

maiores ou iguais a 25 no referido fator. O percentil 25 correspondeu ao escore 58.  
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 Verificou-se que 23,9% (n = 26) da amostra foi classificada como assertiva, enquanto 

76,1% (n = 83) como não assertiva. A Tabela 8 apresenta os dados descritivos relativos aos 

fatores específicos e geral na amostra, como média, desvio-padrão e valores mínimos e 

máximos encontrados. 

 

Tabela 8 

Descrição do Repertório de Assertividade na Amostra deste Estudo (N = 109) 

Fatores da RAS Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Fator 1 - Timidez 40,17 10,47 21 60 

Fator 2 - Agressividade 16,89 5,19 7 30 

Fator 3 - Assertividade 25,36 6,55 10 43 

Fator Geral - Inibição 67,61 13,69 36 96 

  

Caracterização dos Afetos da Amostra deste Estudo 

  

 Os dados sobre os afetos da amostra são apresentados na Tabela 9. Foi possível constatar 

que os participantes relataram mais afetos positivos do que negativos, com médias de 35,23 e 

28,26, respectivamente. O teste t de Student indicou, ainda, diferença significativa entre os 

afetos positivos e negativos (t = 6,593; p < 0,001) 

 

Tabela 9 

Descrição dos Afetos na Amostra deste Estudo (N = 109) 

Subescala Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Afetos Positivos 35,23 6,45 12 50 

Afetos Negativos 28,26 7,66 12 48 

 

Equivalência dos Grupos de Servidores Assertivos e Não Assertivos quanto às 

Características Sociodemográficas e Ocupacionais 

 

Avaliou-se a equivalência entre os grupos de servidores assertivos e não assertivos por 

meio das distribuições dos indivíduos entre as variáveis sociodemográficas e ocupacionais. Os 

testes do Qui-Quadrado, t de Student para amostras independentes e de Mann-Whitney foram 
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utilizados nessas análises. Os resultados referentes aos dados sociodemográficos estão expostos 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10 

Análise da Equivalência dos Grupos de Servidores Assertivos e Não Assertivos quanto às 

Variáveis Sociodemográficas (N = 109) 

Variáveis Categorias Assertivo 
Não 

Assertivo 

Testes 

Estatísticos 

Sexo 
Masculino n (%) 10 (38,5%) 32 (38,6%) 𝜒2 = 0,000 

Feminino n (%) 16 (61,5%) 51 (61,4%) p = 0,993 

Estado Civil 
Sem companheiro n (%) 8 (30,8%) 34 (41%) 𝜒2 = 0,869 

Com companheiro n (%) 18 (69,2%) 49 (59%) p = 0,351 

Possui deficiência 
Não n (%) 25 (96,2%) 80 (96,4%) 𝜒2 = 0,003 

Sim n (%) 1 (3,8%) 3 (3,6%) p = 0,956 

Renda familiar 
Até R$ 5.363,19 n (%) 9 (34,6%) 32 (38,6%) 𝜒2 = 0,131 

Mais de R$ 5.363,19 n (%) 17 (65,4%) 51 (61,4%) p = 0,718 

Possui filhos 
Não n (%) 12 (46,2%) 44 (53%) 𝜒2 = 0,373 

Sim n (%) 14 (53,8%) 39 (47%) p = 0,542 

Frequência semanal de 

exercícios físicos 

Menos de uma vez n (%) 11 (42,3%) 25 (30,1%) 𝜒2 = 1,329 

Uma vez ou mais n (%) 15 (57,7%) 58 (69,9%) p = 0,249 

Frequência semanal de 

consumo de bebida 

alcóolica 

Menos de uma vez n (%) 16 (61,5%) 48 (57,8%) 𝜒2 = 0,112 

Uma vez ou mais n (%) 10 (38,5%) 35 (42,2%) p = 0,738 

Horas de sono por dia 
Menos de 8 horas n (%) 19 (73,1%) 64 (77,1%) 𝜒2 = 0,177 

8 horas ou mais n (%) 7 (26,9%) 19 (22,9%) p = 0,674 

Usa medicamento para 

ansiedade 

Não n (%) 21 (80,8%) 72 (86,7%) 𝜒2 = 0,565 

Sim n (%) 5 (19,2%) 11 (13,3%) p = 0,452 

Usa medicamento para 

depressão 

Não n (%) 25 (96,2%) 74 (89,2%) 𝜒2 = 1,163 

Sim n (%) 1 (3,8%) 9 (10,8%) p = 0,281 

Possui apoio social 
Não n (%) 7 (26,9%) 31 (37,3%) 𝜒2 = 0,948 

Sim n (%) 19 (73,1%) 52 (62,7%) p = 0,330 

Idade - 
M = 41,15 

DP = 8,726 

M = 37,78 

DP = 7,545 

t = - 1,914 

p = 0,058 

Nota. n = frequência; % = porcentagem; M = média; DP = desvio-padrão; 𝜒2 = Qui-Quadrado; t = t de Student; p 

= probabilidade associada. 
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Por meio das análises realizadas, não se evidenciou qualquer associação ou diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos assertivos e não assertivos e as variáveis 

sociodemográficas, o que pressupõe a equivalência entre os agrupamentos. Passou-se, então, à 

análise dos dados ocupacionais da amostra, cujos resultados são apresentados na Tabela 11.  

 

Tabela 11 

Análise da Equivalência dos Grupos de Servidores Assertivos e Não Assertivos quanto às 

Variáveis Ocupacionais (N = 109) 

(continua) 

Variáveis Categorias Assertivo 
Não-

Assertivo 

Testes 

Estatísticos 

Instituição 
UFSJ n (%) 9 (34,6%) 32 (38,6%) 𝜒2 = 0,131 

IF Sudeste MG n (%) 17 (65,4%) 51 (61,4%) p = 0,718 

Carga horária semanal 

de trabalho 

Inferior a 40 horas n (%) 1 (3,8%) 9 (10,8%) 𝜒2 = 1,163 

40 horas n (%) 25 (96,2%) 74 (89,2%) p = 0,281 

Regime de jornada de 

trabalho 

Presencial n (%) 2 (7,7%) 8 (9,6%) 
𝜒2 = 1,030 

p = 0,598 
Turnos alternados n (%) 1 (3,8%) 8 (9,6%) 

Remoto n (%) 23 (88,5%) 67 (80,8%) 

Contato com público 

externo 

Não n (%) 8 (30,8%) 23 (27,7%) 𝜒2 = 0,091 

Sim n (%) 18 (69,2%) 60 (72,3%) p = 0,763 

Função de 

chefia/direção 

Não n (%) 17 (65,4%) 62 (74,7%) 𝜒2 = 0,861 

Sim n (%) 9 (34,6%) 21 (25,3%) p = 0,353 

Últimas férias 

Há menos de três meses n 

(%) 
6 (23,1%) 37 (44,6%) 𝜒2 = 3,832 

Há três meses ou mais n (%) 20 (76,9%) 46 (55,4%) p = 0,050 * 

Licença médica 
Não n (%) 9 (34,6%) 39 (47%) 𝜒2 = 1,230 

Sim n (%) 17 (65,4%) 44 (53%) p = 0,267 

Outro emprego ou 

atividade remunerada 

Não n (%) 25 (96,2%) 77 (92,8%) 𝜒2 = 0,377 

Sim n (%) 1 (3,8%) 6 (7,2%) p = 0,539 

Satisfação com o 

trabalho na instituição 

Insatisfeito n (%) 0 (0%) 10 (12%) 
𝜒2 = 3,564 

p = 0,168 
Neutro n (%) 8 (30,8%) 20 (24,1%) 

Satisfeito n (%) 18 (69,2%) 53 (63,9%) 

Pensa em mudar de 

profissão 

Não n (%) 17 (65,4%) 57 (68,7%) 𝜒2 = 0,098 

Sim n (%) 9 (34,6%) 26 (31,3%) p = 0,754 

Mudaria de emprego 
Não n (%) 11 (42,3%) 43 (51,8%) 𝜒2 = 0,715 

Sim n (%) 15 (57,7%) 40 (48,2%) p = 0,398 
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Tabela 11 

(conclusão) 

Variáveis Categorias Assertivo 
Não-

Assertivo 

Testes 

Estatísticos 

Pensa em se aposentar 

na instituição 

Não n (%) 11 (42,3%) 36 (43,4%) 𝜒2 = 0,009 

Sim n (%) 15 (57,7%) 47 (56,6%) p = 0,924 

Tempo na instituição - 
M = 9,294 

DP = 6,944 

M = 7,958 

DP = 4,992 

U = 1010,5 

p = 0,690 

Tempo no serviço 

federal 
- 

M = 11,673 

DP = 8,464 

M = 8,710 

DP = 5,061 

U = 862,0 

p = 0,143 

Tempo no setor - 
M = 4,093 

DP = 3,486 

M = 5,230 

DP = 3,698 

t = 1,364 

p = 0,176 

Nota. n = frequência; % = porcentagem; M = média; DP = desvio-padrão; 𝜒2 = Qui-Quadrado; U = U de Mann-

Whitney; t = t de Student; p = probabilidade associada; * associação significativa. 

 

Os dados da Tabela 11 mostraram que a variável últimas férias foi a única com 

associação significativa entre os grupos, de forma que 79,6% dos indivíduos assertivos 

usufruíram de férias há três meses ou mais e 55,4% dos respondentes não assertivos tiraram 

férias no mesmo período. Dentre os servidores que gozaram férias há menos de 3 meses, 23,1% 

eram assertivos e 44,6% não assertivos. Em relação às demais variáveis investigadas, certificou-

se que os grupos de servidores assertivos e não assertivos eram equivalentes. 

 

Comparação dos Grupos Assertivo e Não Assertivo quanto aos Níveis de Estresse 

Ocupacional 

 

 A comparação dos grupos de servidores classificados como assertivos e não assertivos 

em relação tanto aos escores totais quanto aos itens foi realizada por meio dos testes t de Student 

para amostras independentes e U de Mann-Whitney. A Tabela 12 exibe os dados relativos a essa 

análise em termos de média, desvio-padrão, valores de t e U, probabilidade associada e tamanho 

do efeito. 
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Tabela 12 

Comparação dos Grupos Assertivo e Não Assertivo quanto aos Escores Totais e Itens da Escala 

de Estresse no Trabalho (N = 109) 

(continua) 

EET Grupos Média (DP) 
Testes 

Estatísticos 

Probabilidade 

Associada 

Tamanho 

do Efeito 

Escore 

Total  

Assertivo 59,46 (18,38) 
t = 3,315 0,001* 0,305 

Não Assertivo 46,35 (14,76) 

Item 1 
Assertivo 2,31 (1,158) 

t = 2,060 0,042* 0,195 
Não Assertivo 2,86 (1,191) 

Item 2 
Assertivo 1,88 (0,993) 

t = 3,000 0,003* 0,278 
Não Assertivo 2,64 (1,154) 

Item 3 
Assertivo 1,69 (0,838) 

t = 2,999 0,003* 0,278 
Não Assertivo 2,39 (1,080) 

Item 4 
Assertivo 1,35 (0,629) 

t = 3,734 < 0,001* 0,384 
Não Assertivo 2,01 (1,174) 

Item 5 
Assertivo 2,42 (1,270) 

t = 2,823 0,006* 0,263 
Não Assertivo 3,27 (1,344) 

Item 6 
Assertivo 2,27 (1,079) 

t = 2,031 0,045* 0,192 
Não Assertivo 2,82 (1,241) 

Item 7 
Assertivo 2,31 (1,408) 

t = 0,895 0,373 0,086 
Não Assertivo 2,58 (1,326) 

Item 8 
Assertivo 1,38 (1,023) 

U = 729,5 0,005* - 0,268 
Não Assertivo 2,02 (1,405) 

Item 9 
Assertivo 2,71 (1,410) 

t = 1,902 0,060 0,180 
Não Assertivo 2,12 (1,336) 

Item 10 
Assertivo 2,46 (1,334) 

t = 1,096 0,276 0,105 
Não Assertivo 2,77 (1,233) 

Item 11 
Assertivo 1,77 (1,107) 

t = 2,169 0,032* 0,205 
Não Assertivo 2,41 (1,371) 

Item 12 
Assertivo 1,65 (1,093) 

U = 553,5 < 0,001* - 0,368 
Não Assertivo 2,87 (1,488) 

Item 13 
Assertivo 3,12 (1,306) 

t = 0,689 0,492 0,066 
Não Assertivo 3,31 (1,268) 
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Tabela 12 

(conclusão) 

EET Grupos Média (DP) 
Testes 

Estatísticos 

Probabilidade 

Associada 

Tamanho 

do Efeito 

Item 14 
Assertivo 1,73 (1,079) 

U = 726,0 0,009* - 0,250 
Não Assertivo 2,40 (1,287) 

Item 15 
Assertivo 2,00 (1,200) 

t = 2,337 0,021* 0,220 
Não Assertivo 3,31 (1,268) 

Item 16 
Assertivo 2,96 (1,637) 

t = 0,982 0,329 0,094 
Não Assertivo 3,29 (1,436) 

Item 17 
Assertivo 1,96 (1,183) 

t = 1,880 0,063 0,178 
Não Assertivo 2,52 (1,356) 

Item 18 
Assertivo 1,46 (0,761) 

U = 608,5 < 0,001* - 0,336 
Não Assertivo 2,35 (1,263) 

Item 19 
Assertivo 2,19 (1,357) 

t = 1,712 0,090 0,163 
Não Assertivo 2,67 (1,221) 

Item 20 
Assertivo 1,77 (1,107) 

U = 902,0 0,179 - 0,128 
Não Assertivo 2,05 (1,178) 

Item 21 
Assertivo 1,50 (0,762) 

U = 828,0 0,054 - 0,184 
Não Assertivo 2,05 (1,287) 

Item 22 
Assertivo 2,69 (1,490) 

t = 0,187 0,852 0,018 
Não Assertivo 2,75 (1,238) 

Item 23 
Assertivo 1,35 (0,562) 

t = 3,889 < 0,001* 0,378 
Não Assertivo 2,01 (1,194) 

Nota. EET = Escala de Estresse no Trabalho; DP = desvio-padrão; t = t de Student; U = U de Mann-Whitney;          

* diferença significativa. 

 

Quanto aos escores totais, constatou-se diferença significativa entre os agrupamentos, 

com maior média de estresse ocupacional no grupo não assertivo e tamanho do efeito médio. 

Observaram-se também diferenças significativas entre os grupos em relação a 13 itens da escala 

(itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18 e 23), com maiores médias de pontuações para o 

grupo não assertivo. Nestes itens, o tamanho do efeito variou de 0,192 (pequeno) a 0,384 

(médio). Os quatro itens com maiores tamanhos do efeito, classificados como médio, foram o 

4 (Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança do meu superior sobre o meu 

trabalho), 23 (Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir de responsabilidades 
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importantes), 12 (Fico irritado com a discriminação/favoritismo no meu ambiente de trabalho) 

e 18 (A competição no meu ambiente de trabalho tem me deixado de mau humor), com valores, 

em módulo, de 0,384, 0,378, 0,368 e 0,336, respectivamente. 

 

Comparação dos Grupos Assertivo e Não Assertivo quanto aos Afetos 

 

 A comparação entre os grupos assertivos e não assertivos em relação tanto aos níveis de 

afetos quanto aos itens da EA está disponível na Tabela 13. Utilizou-se o teste t de Student para 

amostras independentes para esta análise.  

 

Tabela 13 

Comparação dos Grupos Assertivo e Não Assertivo quanto aos Afetos (N = 109) 

(continua) 

EA Grupos Média (DP) Teste t 
Probabilidade 

Associada 

Tamanho 

do Efeito 

Afetos 

Positivos 

Assertivo 39,81 (4,59) 
- 4,497 < 0,001* 0,398 

Não Assertivo 33,80 (6,30) 

Afetos 

Negativos 

Assertivo 26,00 (7,80) 
1,737 0,085 0,165 

Não Assertivo 28,96 (7,52) 

Item 1 
Assertivo 2,85 (1,190) 

0,525 0,601 0,050 
Não Assertivo 2,98 (1,070) 

Item 2 
Assertivo 3,77 (0,765) 

- 4,177 < 0,001* 0,374 
Não Assertivo 3,01 (0,819) 

Item 3 
Assertivo 3,92 (0,628) 

- 5,136 < 0,001* 0,534 
Não Assertivo 3,08 (0,978) 

Item 4 
Assertivo 3,46 (1,476) 

1,202 0,237 0,196 
Não Assertivo 3,84 (1,194) 

Item 5 
Assertivo 3,88 (1,336) 

- 0,020 0,984 0,001 
Não Assertivo 3,88 (1,041) 

Item 6 
Assertivo 4,04 (0,871) 

- 2,763 0,007* 0,258 
Não Assertivo 3,45 (0,978) 

Item 7 
Assertivo 2,23 (1,107) 

2,431 0,017* 0,228 
Não Assertivo 2,95 (1,378) 

Item 8 
Assertivo 3,85 (1,287) 

- 0,602 0,548 0,058 
Não Assertivo 3,70 (1,021) 
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Tabela 13 

(conclusão) 

EA Grupos Média (DP) Teste t 
Probabilidade 

Associada 

Tamanho 

do Efeito 

Item 9 
Assertivo 3,38 (0,983) 

- 2,102 0,038* 0,199 
Não Assertivo 2,94 (0,929) 

Item 10 
Assertivo 2,73 (1,079) 

- 0,346 0,730 0,033 
Não Assertivo 2,65 (1,017) 

Item 11 
Assertivo 1,88 (1,306) 

0,027 0,978 0,002 
Não Assertivo 1,89 (1,071) 

Item 12 
Assertivo 2,62 (1,525) 

0,983 0,328 0,094 
Não Assertivo 2,93 (1,377) 

Item 13 
Assertivo 4,12 (0,816) 

- 2,981 0,004* 0,276 
Não Assertivo 3,47 (1,004) 

Item 14 
Assertivo 4,38 (0,697) 

- 4,036 < 0,001* 0,451 
Não Assertivo 3,66 (1,051) 

Item 15 
Assertivo 4,12 (0,766) 

- 2,029 0,045* 0,192 
Não Assertivo 3,69 (0,987) 

Item 16 
Assertivo 2,65 (1,263) 

0,309 0,758 0,029 
Não Assertivo 2,73 (1,138) 

Item 17 
Assertivo 4,00 (0,849) 

- 3,680 < 0,001* 0,335 
Não Assertivo 3,29 (0,863) 

Item 18 
Assertivo 4,23 (0,710) 

- 3,569 0,001* 0,326 
Não Assertivo 3,51 (0,955) 

Item 19 
Assertivo 1,58 (0,902) 

3,322 0,001* 0,382 
Não Assertivo 2,35 (1,374) 

Item 20 
Assertivo 2,12 (1,107) 

2,470 0,015* 0,232 
Não Assertivo 2,76 (1,175) 

Nota. DP = desvio-padrão; * diferença significativa. 

 

 Em relação aos escores totais das subescalas, identificaram-se diferença estatisticamente 

significativa entre os agrupamentos apenas em relação aos afetos positivos, com maior média 

de pontuação para o grupo assertivo e tamanho do efeito médio. Considerando os itens que 

compõem o Fator Afetos Positivos (2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17 e 18), os grupos assertivos e não 

assertivos apresentaram diferenças significativas na maioria dos itens, com exceção do item 8 
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(Sou apaixonado por algumas coisas que eu faço). Nesses itens, o grupo assertivo alcançou 

maiores médias de pontuações, comparativamente ao grupo não assertivo, com tamanho do 

efeito variando de 0,192 (pequeno) a 0,534 (grande). Os itens com maiores tamanhos do efeito 

foram o 2, 14, 17, 18, considerados moderado, e 3, classificado grande. 

 Com relação aos itens componentes do fator Afetos Negativos (1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 

19 e 20), apenas os itens 7 (Me sinto culpado por coisas que eu fiz no passado), 19 (Nos últimos 

tempos ocorreram situações em que me senti humilhado) e 20 (Tenho me sentido triste 

ultimamente) indicaram diferenças significativas entre os grupos assertivos e não assertivos, 

com maiores médias de pontuações nos grupos não assertivos. Os tamanhos do efeito para estes 

itens variaram de pequeno (itens 7 e 20) a médio (item 19). 

 

Equivalência dos Grupos de Servidores de Cada Instituição quanto às Características 

Sociodemográficas e Ocupacionais 

 

 A equivalência entre os grupos de servidores em exercício na UFSJ e no IF Sudeste MG 

foi investigada por meio do teste do Qui-Quadrado, para as variáveis categóricas, e pelo teste t 

de Student, no caso de variáveis contínuas. A Tabela 14 dispõe os resultados referentes às 

variáveis sociodemográficas.  

 

Tabela 14 

Análise da Equivalência dos Grupos de Servidores de Cada Instituição quanto às Variáveis 

Sociodemográficas (N = 109) 

(continua) 

Variáveis Categorias UFSJ 
IF Sudeste 

MG 

Testes 

Estatísticos 

Sexo 
Masculino n (%) 13 (31,7%) 29 (42,6%) 𝜒2 = 1,292 

Feminino n (%) 28 (68,3%) 39 (57,4%) p = 0,256 

Estado Civil 
Sem companheiro n (%) 15 (36,6%) 27 (39,7%) 𝜒2 = 0,105 

Com companheiro n (%) 26 (63,4%) 41 (60,3%) p = 0,746 

Possui deficiência 
Não n (%) 38 (92,7%) 67 (98,5%) 𝜒2 = 2,473 

Sim n (%) 3 (7,3%) 1 (1,5%) p = 0,116 

Renda familiar 
Até R$ 5.363,19 n (%) 16 (39%) 25 (36,8) 𝜒2 = 0,056 

Mais de R$ 5.363,19 n (%) 25 (61%) 43 (63,2%) p = 0,813 

Possui filhos 
Não n (%) 20 (48,8%) 36 (52,9%) 𝜒2 = 0,177 

Sim n (%) 21 (51,2%) 32 (47,1%) p = 0,674 
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Tabela 14 

(conclusão) 

Variáveis Categorias UFSJ 
IF Sudeste 

MG 

Testes 

Estatísticos 

Frequência semanal de 

exercícios físicos 

Menos de uma vez n (%) 13 (31,7%) 23 (33,8%) 𝜒2 = 0,052 

Uma vez ou mais n (%) 28 (68,3%) 45 (66,2%) p = 0,820 

Frequência semanal de 

consumo de bebida 

alcóolica 

Menos de uma vez n (%) 27 (65,9%) 37 (54,4%) 𝜒2 = 1,381 

Uma vez ou mais n (%) 14 (34,1%) 31 (45,6%) p = 0,240 

Horas de sono por dia 
Menos de 8 horas n (%) 32 (78%) 51 (75%) 𝜒2 = 0,131 

8 horas ou mais n (%) 9 (22%) 17 (25%) p = 0,718 

Usa medicamento para 

ansiedade 

Não n (%) 32 (78%) 61 (89,7%) 𝜒2 = 2,775 

Sim n (%) 9 (22%) 7 (10,3%) p = 0,096 

Usa medicamento para 

depressão 

Não n (%) 36 (87,8%) 63 (92,6%) 𝜒2 = 0,720 

Sim n (%) 5 (12,2%) 5 (7,4%) p = 0,396 

Possui apoio social 
Não n (%) 15 (36,6%) 23 (33,8%) 𝜒2 = 0,086 

Sim n (%) 26 (63,4%) 45 (66,2%) p = 0,769 

Idade - - - 
t = 1,812 

p = 0,073 

Nota. n = frequência; % = porcentagem; 𝜒2 = Qui-Quadrado; p = probabilidade associada. 

  

Constatou-se não haver qualquer associação ou diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos e as variáveis sociodemográficas, indicando a equivalência entre os 

agrupamentos. A Tabela 15 mostra os dados das análises referentes às variáveis ocupacionais.  
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Tabela 15 

Análise da Equivalência dos Grupos de Servidores de cada Instituição quanto às Variáveis 

Ocupacionais (N = 109) 

Variáveis Categorias UFSJ 
IF Sudeste 

MG 

Testes 

Estatísticos 

Carga horária 

semanal de trabalho 

Inferior a 40 horas n (%) 4 (9,8%) 6 (8,8%) 𝜒2 = 0,027 

40 horas n (%) 37 (90,2%) 62 (91,2%) p = 0,870 

Regime de jornada 

de trabalho 

Presencial n (%) 2 (4,9%) 8 (11,8%) 
𝜒2 = 2,700 

p = 0,259 
Turnos alternados n (%) 2 (4,9%) 7 (10,3%) 

Remoto n (%) 37 (90,2%) 53 (77,9%) 

Contato com público 

externo 

Não n (%) 8 (19,5%) 23 (33,8%) 𝜒2 = 2,574 

Sim n (%) 33 (80,5%) 45 (66,2%) p = 0,109 

Função de 

chefia/direção 

Não n (%) 33 (80,5%) 46 (67,6%) 𝜒2 = 2,114 

Sim n (%) 8 (19,5%) 22 (32,4%) p = 0,146 

Últimas férias 
Há menos de três meses n (%) 17 (41,5%) 26 (38,2%) 𝜒2 = 0,112 

Há três meses ou mais n (%) 24 (58,5%) 42 (61,8%) p = 0,738 

Licença médica 
Não n (%) 16 (39%) 32 (47,1%) 𝜒2 = 0,670 

Sim n (%) 25 (61%) 36 (52,9%) p = 0,413 

Outro emprego ou 

atividade remunerada 

Não n (%) 39 (95,1%) 63 (92,6%) 𝜒2 = 0,261 

Sim n (%) 2 (4,9%) 5 (7,4%) p = 0,610 

Satisfação com o 

trabalho na 

instituição 

Insatisfeito n (%) 4 (9,8%) 6 (8,8%) 
𝜒2 = 0,088 

p = 0,957 
Neutro n (%) 11 (26,8%) 17 (25%) 

Satisfeito n (%) 26 (63,4%) 45 (66,2%) 

Pensa em mudar de 

profissão 

Não n (%) 30 (73,2%) 44 (64,7%) 𝜒2 = 0,841 

Sim n (%) 11 (26,8%) 24 (35,3%) p = 0,359 

Mudaria de emprego 
Não n (%) 22 (53,7%) 32 (47,1%) 𝜒2 = 0,446 

Sim n (%) 19 (46,3%) 36 (52,9%) p = 0,504 

Pensa em se 

aposentar na 

instituição 

Não n (%) 16 (39%) 31 (45,6%) 𝜒2 = 0,449 

Sim n (%) 25 (61%) 37 (54,4%) p = 0,503 

Tempo na instituição - 
M = 8,924 

DP = 5,985 

M = 7,885 

DP = 5,985 

U = 1167,0 

p = 0,191 

Tempo no serviço 

federal 
- 

M = 10,101 

DP = 6,009 

M = 9,008 

DP = 6,233 

U = 1115,0 

p = 0,102 

Tempo no setor - 
M = 5,313 

DP = 3,883 

M = 4,748 

DP = 3,536 

t = 0,773 

p = 0,441 

Nota. n = frequência; % = porcentagem; M = média; DP = desvio-padrão; 𝜒2 = Qui-Quadrado; U = U de Mann-

Whitney; t = t de Student; p = probabilidade associada. 



89 

 

 

Com relação aos dados ocupacionais, também não foram encontradas associações ou 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Dessa forma, pode-se afirmar que os 

grupos de servidores em exercício na UFSJ e no IF Sudeste MG foram equivalentes em relação 

às variáveis sociodemográficas e ocupacionais avaliadas. 

 

Comparação dos escores da RAS, EET e EA em função dos Locais de Trabalho dos 

Servidores 

 

Os escores da RAS, EET e EA foram comparados entre os servidores em exercício na 

UFSJ e no IF Sudeste MG. Os resultados, expostos na Tabela 16, apontaram que não houve 

qualquer diferença com significância estatística entre os grupos, em relação às variáveis 

investigadas. 

 

Tabela 16 

Comparação dos escores da RAS, EET e EA em função dos Locais de Trabalho (N = 109) 

Variáveis Grupos Média (DP) Teste t 
Probabilidade 

Associada 

Tamanho 

do Efeito 

RAS Fator 1 
UFSJ 40,66 (10,00) 

0,373 0,710 0,036 
IF Sudeste MG 39,88 (10,81) 

RAS Fator 2 
UFSJ 17,24 (5,58) 

0,551 0,583 0,053 
IF Sudeste MG 16,68 (4,97) 

RAS Fator 3 
UFSJ 25,59 (6,48) 

0,280 0,780 0,027 
IF Sudeste MG 25,22 (6,63) 

RAS Fator Geral 
UFSJ 68,22 (13,49) 

0,357 0,722 0,034 
IF Sudeste MG 67,25 (13,89) 

EET 
UFSJ 57,07 (21,00) 

0,326 0,745 0,031 
IF Sudeste MG 55,88 (16,78) 

EA Fator 1 
UFSJ 34,07 (7,48) 

- 1,459 0,147 0,139 
IF Sudeste MG 35,93 (5,70) 

EA Fator 2 
UFSJ 29,17 (8,84) 

0,908 0,367 0,108 
IF Sudeste MG 27,71 (6,86) 

Nota. DP = desvio-padrão; RAS Fator Geral = Fator Inibição da RAS; RAS Fator 1 = Fator Timidez da RAS; RAS 

Fator 2 = Fator Agressividade da RAS; RAS Fator 3 = Fator Assertividade da RAS; EET = Escala de Estresse no 

Trabalho; EA Fator 1 = Fator Afetos Positivos da EA; EA Fator 2 = Fator Afetos Negativos da EA. 
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DISCUSSÃO 

Os resultados do Estudo 1 permitiram verificar as relações entre a assertividade, os 

afetos e o estresse ocupacional em técnico-administrativos em educação, no contexto da 

COVID-19, e as variáveis sociodemográficas, ocupacionais, afetivas e interpessoais (relativas 

à assertividade) preditoras dos níveis de estresse ocupacional nestes profissionais. Os dados 

obtidos no Estudo 2, por sua vez, possibilitaram caracterizar o estresse ocupacional, a 

assertividade e os afetos da amostra e comparar os trabalhadores classificados como assertivos 

e não assertivos em relação aos níveis de estresse ocupacional e afetos. Além disso, os 

resultados desta pesquisa também viabilizaram cotejar os servidores de cada instituição 

estudada em relação ao estresse ocupacional, repertório de assertividade e afetos. 

Algumas características sociodemográficas e ocupacionais da amostra deste estudo 

podem ser destacadas em relação àquelas observadas em outras pesquisas, apesar destas terem 

amostras bem diversificadas quanto à classe profissional investigada. A maior parte dos 

respondentes foi do sexo feminino (61,5%), de forma semelhante ao que se observou nas 

pesquisas de Mazzella-Ebstein et al. (2021) e Missiato, Feitosa e Rodríguez (2019), cujas 

porcentagens de mulheres foram, respectivamente, de 95% e 70,45%, e nos estudos de Lee e 

Crockett (1994) e West et al. (1984), compostos somente por sujeitos do sexo feminino. Em 

contrapartida, a investigação de Petrie e Rotheram (1982) foi realizada apenas com 

participantes do sexo masculino e a amostra do estudo de Falkum e Vaglum (2005) foi 

composta majoritariamente por homens (71%). 

A maioria dos técnicos (61,5%) possuía companheiro, o que foi igualmente encontrado 

na publicação Petrie e Rotheram (1982), no qual 72,64% dos funcionários eram casados. 

Diferentemente destes, o estudo de Lee e Crockett (1994) identificou que 48% da amostra era 

casada. 

Com relação à escolaridade da amostra deste estudo, quase a totalidade dos profissionais 

(98,2%) possuía graduação ou pós-graduação. Por outro lado, nos estudos de Missiato, Feitosa 

e Rodríguez (2019), Petrie e Rotheram (1982) e Lee e Crockett (1994), as porcentagens de 

respondentes que concluíram pelo menos a graduação foram de 38,6%, 43,4% e 23,8%, 

respectivamente. Supõe-se que a alta escolaridade dos técnico-administrativos em educação 

pode ser explicada, em parte, pelo incentivo à qualificação existente na carreira destes 

profissionais, que prevê a adição de um percentual à remuneração por toda formação concluída 

superior à exigida para o cargo, com possibilidade de obter um adicional de até 75% sobre o 

vencimento básico, referente ao título de doutorado. 
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A média de idade da amostra deste estudo foi de 38,59 anos (DP = 7,93), dado 

relativamente próximo aos encontrados nas pesquisas de Petrie e Rotheram (1982) (M = 36; DP 

= 9,7), West et al. (1984) (M = 33,8) e Yamagishi et al. (2007) (M = 32,7; DP = 7,1).  Nas 

demais pesquisas, as médias de idade dos participantes foram consideravelmente maiores ou 

menores, a saber: no estudo de Missiato, Feitosa e Rodríguez (2019), a média de idade dos 

participantes foi de 47,5 anos (DP = 13,31), e na investigação de Lee e Crockett (1994) foi de 

27,75 anos. No exame de Mazzella-Ebstein et al. (2021), 68% dos sujeitos possuíam de 20 a 30 

anos, 23% tinham idade de 31 a 40 anos e 9% apresentavam idade igual ou superior a 41 anos. 

Analisando-se os dados ocupacionais, o tempo médio de exercício dos participantes nas 

instituições foi de 8,28 anos (DP = 5,51). Nos estudos encontrados na revisão sistemática, as 

médias de tempo dos funcionários nos empregos foram superiores a esse valor, como se 

observou em Petrie e Rotheram (1982), com média de 11,5 anos (DP = 8,7), e em Yamagishi 

et al. (2007), com tempo médio de 9,2 anos (DP = 7,3). Outra informação ocupacional que pode 

ser destacada é que 27,5% dos técnicos manifestaram ter função de chefia/direção. Esse número 

é superior ao registrado na pesquisa de Missiato, Feitosa e Rodríguez (2019), no qual 12,9% da 

amostra possuía alguma função de gestão. 

Diversas características sociodemográficas e a maioria das ocupacionais, investigadas 

neste estudo, não foram relatadas em outras pesquisas, impossibilitando comparações dos 

resultados obtidos entre os estudos. Esse fato aponta também a necessidade de mais pesquisas, 

com maior nível de descrição, que favoreçam identificar com maior clareza os fatores 

sociodemográficos e ocupacionais associados ao estresse ocupacional. 

No Estudo 1, evidenciaram-se relações estatisticamente significativas e positivas entre 

o Fator Geral (Inibição) da RAS e a EET, indicando que quanto maior grau de inibição ou 

timidez dos TAEs, maior foi o nível de estresse ocupacional apresentado por eles. Considerando 

que o Fator Geral (Inibição) da RAS foi adotado como indicativo de assertividade, os menores 

níveis de assertividade estiveram, assim, correlacionados aos maiores níveis de estresse 

ocupacional. Estes resultados corroboraram a primeira hipótese do Estudo 1, referente à 

existência de correlação significativa e positiva entre os escores totais da RAS e EET, ou seja, 

apontando que quanto mais assertivos forem os servidores em suas interações sociais, menor o 

nível de estresse ocupacional vivenciado por eles. 

Apesar de nenhuma das pesquisas encontradas na busca sistemática da literatura ter 

analisado as relações entre os instrumentos EET e RAS especificamente, dois estudos exibiram 

resultados semelhantes, descritos a seguir. A investigação de Falkum e Vaglum (2005) indicou 

correlação significativa entre a subescala de subassertividade, medida pelo IIP, e os seis 
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instrumentos que mediram o estresse ocupacional em uma amostra de médicos, sendo dois 

diretamente proporcionais (expectativas irrealistas e estresse devido à interação com os 

pacientes) e quatro inversamente proporcionais (satisfação no trabalho, feedback fornecido por 

outros, comunicação entre colegas e relação profissional com enfermeiros). Petrie e Rotheram 

(1982) relataram correlação significativa e negativa entre os escores gerais de estresse e as 

pontuações da Adult Self-Expression Scale, que mediu a assertividade dos bombeiros. Em 

contrapartida, o estudo de Missiato, Feitosa e Rodríguez (2019) não observou relação 

significativa entre o estresse percebido e assertividade em servidores públicos federais, cujas 

variáveis foram medidas pela PSS-14 e Escala Fatorial de Extroversão (EFEx), 

respectivamente. 

Além destas, outras quatro pesquisas também mostraram resultados que, indiretamente, 

atestaram a relação entre o estresse ou o estresse ocupacional e a assertividade: (a) Mazzella-

Ebstein et al. (2021) identificaram que as enfermeiras recém-formadas possuíam menores 

níveis de assertividade e maiores níveis de estresse ocupacional em quatro dimensões (morte 

do paciente, carga de trabalho, incerteza sobre tratamento e conflitos com outros enfermeiros), 

em comparação com as profissionais com mais de cinco anos de experiência; (b) Yamagishi et 

al. (2007) apontaram redução nos escores da carga mental de trabalho, uma subescala do 

instrumento que mediu o estresse ocupacional (Job Stress Brief Questionnaire), entre o pré-

teste e nas medidas de acompanhamento do grupo treinado em asserção e, em análise posterior, 

nos subgrupos com baixas pontuações nas seguintes subescalas de asserção: autoexpressão, 

respeito pelos outros e comportamento voluntário; (c) Lee e Crockett (1994) constataram que 

o nível de estresse autorrelatado foi menor no grupo de enfermeiras que participou do 

treinamento em asserção, em comparação ao grupo controle, tanto no pós-teste, quanto na 

avaliação de acompanhamento; e (d) o estudo de West et al. (1984) demonstrou que 

intervenções baseadas em habilidades de enfrentamento e/ou inoculação do estresse reduziram 

o estresse ocupacional do grupo experimental em comparação ao grupo controle compostos por 

enfermeiras. Dentre essas pesquisas, três (Mazzella-Ebstein et al., 2021; Yamagishi et al., 2007; 

West et al., 1984) avaliaram o estresse ocupacional e uma (Lee & Crockett, 1994) investigou a 

percepção do estresse. De forma geral, demonstrou-se a inexistência de instrumentos “padrão-

ouro” para medição das variáveis estresse ocupacional e assertividade entre os estudos. 

Quanto aos demais fatores da RAS, apenas o Fator 1 (Timidez) se correlacionou positiva 

e significativamente com a EET, corroborando que quanto maior o grau de timidez dos TAEs, 

maior foi o nível de estresse ocupacional relatado por eles. Destaca-se que as questões 

componentes do Fator 1 estavam integralmente inseridas no Fator Geral (Inibição) e que, de 
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acordo com Pasquali et al. (2002), os Fatores 2 (Agressividade) e 3 (Assertividade, no sentido 

de defesa dos direitos) da RAS são pouco consistentes, o que pode explicar a ausência de 

resultados com significância estatística com estes dois fatores. Estes resultados confirmaram, 

em parte, a segunda hipótese do Estudo 1, uma vez que apenas o fator 1 exibiu a correlação 

significativa, indicando que quanto menos tímidos os profissionais forem em suas interações 

sociais, menor será o nível de estresse ocupacional experimentado por eles. 

A EET apresentou também correlação com o Fator 2 (Afetos Negativos) da EA, de 

forma que os maiores escores da EET se relacionaram às maiores pontuações neste fator, 

indicando que quanto maior o nível de afetos negativos, maior o grau de estresse ocupacional 

vivenciado pelos TAEs. Este dado vai ao encontro dos estudos de Uncu et al. (2006), que 

obtiveram correlações significativas e diretamente proporcionais entre emoções negativas e o 

estresse, e de Eaton e Bradley (2006), que identificaram relação significativa e diretamente 

proporcional entre afetos negativos e estresse percebido. Dessa forma, aceitou-se, parcialmente, 

a terceira hipótese do Estudo 1, tendo em vista que a relação foi observada apenas entre a EET 

e o Fator 2 da EA. 

As análises das relações entre a RAS e o Fator 1 (Afetos Positivos) da EA atestaram 

correlações significativas e inversamente proporcionais entre este fator e os Fatores Geral 

(Inibição) e 1 (Timidez) da RAS e relações significativas e diretamente proporcionais entre o 

Fator 1 da EA e os Fatores 2 (Agressividade) e 3 (Assertividade, no sentido de defesa dos 

direitos) da RAS. Os maiores níveis de afetos positivos se correlacionaram a menores níveis de 

inibição (compreendidos como maiores níveis de assertividade, nesta pesquisa) e timidez e a 

maiores níveis de agressividade e assertividade. A correlação diretamente proporcional entre 

os afetos positivos e a agressividade é um resultado que chamou a atenção. Entretanto, como 

explicou Caballo (2003), o comportamento agressivo, por vezes, tem consequências positivas 

a curto prazo para o emissor, como a expressão emocional e o sentimento de poder e conquista 

de objetivos e necessidades, sem experimentar reações negativas diretas das outras pessoas da 

interação social, fato este que pode ter contribuído para o resultado encontrado. 

Independentemente disto, reitera-se as recomendações de Pasquali et al. (2002), no sentido de 

manter a cautela na interpretação de resultados que utilizem os Fatores 2 e 3 separados dos 

demais. 

O Fator 2 (Afetos Negativos) da EA, por sua vez, correlacionou-se de forma 

significativa apenas com os Fatores Geral (Inibição) e 1 (Timidez) da RAS. Observou-se que 

os maiores níveis de afetos negativos estiveram relacionados aos maiores níveis de inibição 

(menores níveis de assertividade) e timidez. As relações entre os afetos negativos e os fatores 
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inibição e timidez encontraram amparo nos estudos de Caballo (2003), que afirmou que sujeitos 

não assertivos se sentem, frequentemente, com sentimento de culpa, incompreensão, 

insatisfação, frustação e inferioridade. 

Nas avaliações das relações entre as variáveis sociodemográficas e ocupacionais e o 

estresse ocupacional do Estudo 1, quatro variáveis apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas: horas de sono por dia, satisfação com o trabalho na instituição, pensa em mudar 

de profissão, mudaria de emprego e pensa em se aposentar no atual emprego. Os menores 

níveis de estresse ocupacional foram obtidos pelos indivíduos que dormiam oito horas ou mais 

por noite, estavam satisfeitos com o trabalho na instituição, não desejavam mudar de profissão 

ou emprego e pensavam em se aposentar no emprego. O único estudo identificado na revisão 

de literatura que avaliou as relações entre algumas variáveis sociodemográficas e ocupacionais 

e o estresse, de Petrie e Rotheram (1982), descreveu que os escores gerais de estresse de 

bombeiros não se correlacionaram de forma significativa com idade, posição hierárquica, 

educação, tempo de trabalho, estado civil, estado ocupacional da esposa, filhos, renda e 

satisfação conjugal. 

No Estudo 1, foram identificadas, ainda, quatro variáveis preditoras dos níveis de 

estresse ocupacional, que, em ordem de importância para o modelo de regressão, foram: Fator 

2 (Afetos Negativos) da EA, Fator Geral (Inibição) da RAS, regime de jornada de trabalho 

remoto e pensa em se aposentar na instituição. Assim, os maiores níveis de estresse 

ocupacional são encontrados quando se obtiver altos escores de afetos negativos e de inibição 

ou timidez, quando o indivíduo não estiver em regime remoto (total ou parcial) e não pensar 

em se aposentar no atual emprego. A partir do resultado desta análise, comprovou-se a quarta 

hipótese do Estudo 1 de que, em princípio, variáveis sociodemográficas, ocupacionais, afetivas 

e interpessoais específicas estariam associadas ao estresse ocupacional, constituindo suas 

variáveis preditoras. 

Destaca-se que o trabalho remoto, variável preditora de menores níveis de estresse 

ocupacional, foi implementado nas instituições dos participantes em função da pandemia por 

COVID-19. De acordo com Brooks et al. (2020), medo de infecção é um dos estressores 

comumente relatado em contextos de disseminação de doenças. Dados da Secretaria de Estado 

de Saúde de Minas Gerais (2022) mostraram que, no período de coleta de dados da presente 

pesquisa (25/11/2020 a 06/01/2021), houve 164.871 casos confirmados de COVID-19 e 2.407 

óbitos em razão da referida doença, no estado. Desta forma, supõe-se que medidas preventivas 

à contaminação, como o trabalho remoto e o distanciamento social, podem ter reduzido o medo 
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de infecção e, consequentemente, favorecido menores níveis de estresse ocupacional nos 

servidores das instituições. 

Assim como na pesquisa de Falkum e Vaglum (2005), o sexo do respondente não 

predisse o estresse no trabalho. Em contrapartida, é possível que, durante o trabalho remoto, a 

sobrecarga de atividades para as mulheres venha tanto do cuidado com os familiares e a casa, 

quanto do próprio trabalho, o que pode favorecer o desenvolvimento do estresse geral nesta 

população, ao invés do estresse ocupacional. Esta hipótese se torna plausível considerando que 

62,7% das mulheres, que compunham a amostra desta pesquisa, viviam com companheiro (n = 

42) e 55,2% tinham filhos (n = 37). Contudo, a contribuição das atividades advindas do cuidado 

com os familiares e a casa para a ocorrência do estresse entre as mulheres vai depender 

consideravelmente do modelo e dinâmica familiares existentes no relacionamento com o 

parceiro, que não foram investigados nesta pesquisa. 

No Estudo 2, a investigação dos escores de estresse ocupacional em TAEs permitiu 

verificar que 25,7% dos servidores possuíam estresse ocupacional de nível baixo, enquanto 

48,6% apresentaram nível médio e 25,7% foram classificados com alto nível de estresse 

ocupacional. Comparativamente, o estudo de Pego et al. (2016), que avaliou o estresse 

ocupacional em uma amostra de técnicos-administrativos do Estado de Minas Gerais, mostrou 

que 23,7% das servidoras não tinham estresse ocupacional, 46,1% foram classificadas com 

estresse ocupacional leve/moderado, 23,7% atenderam aos critérios de classificação de estresse 

ocupacional intenso e 6,6% alcançaram o nível de estresse ocupacional muito intenso. 

A partir dos dados explicitados acima, consideraram-se como casos de estresse 

ocupacional 25,7% dos indivíduos da amostra, ou seja, a prevalência de estresse ocupacional 

foi de 25,7%. Com relação aos locais de trabalho, 31,7% dos técnicos da UFSJ e 22,1% dos 

respondentes do IF Sudeste MG foram classificados como casos de estresse ocupacional, apesar 

do teste estatístico não ter demonstrado relacionamento entre instituição e classificação de casos 

e não casos. Entretanto, esses percentuais foram inferiores ao encontrado na pesquisa de Junior 

et al. (2014), com servidores da área de administração de uma instituição pública de ensino 

superior, na qual 46,6% dos participantes atenderam ao critério de classificação de estresse. 

Destaca-se que na investigação citada anteriormente, não houve a avaliação do estresse 

ocupacional especificamente, mas do estresse geral, o que pode explicar a discrepância entre os 

resultados. 

O exame do repertório de assertividade da amostra identificou que 23,9% dos 

profissionais foram classificados como assertivos e 76,1% como não assertivos. Este dado é 

preocupante e indica a necessidade da implementação de programas de treinamento em 
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assertividade para os profissionais, visando a melhoria da saúde mental e dos relacionamentos 

interpessoais. 

É importante salientar que a identificação dos casos e não casos de estresse ocupacional 

foi realizada com base em percentis, uma vez que a EET não apresentava qualquer sistema de 

classificação dos escores. Os percentis foram também utilizados para a classificação dos 

indivíduos em assertivos e não assertivos, tendo em vista que: (a) a RAS não possuía pontos de 

cortes com a classificação mencionada (assertivos e não assertivos); (b)  a amostra do estudo 

de validação da RAS no Brasil diferiu da amostra deste estudo, ou seja, não foi atestada a 

equivalência entre as amostras; e (c) os dados de evidências de validade do estudo de Pasquali 

et al. (2002) não se encontravam atualizados, conforme recomendações do Conselho de 

Psicologia (Resolução CFP n.º 09/2018). 

As comparações entre os grupos assertivo e não assertivo mostraram diferenças 

significativas em relação aos escores totais de estresse ocupacional, com maior média no grupo 

não assertivo, e tamanho do efeito mediano. Os grupos diferiram significativamente também 

em relação à maioria dos itens (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18 e 23). Assim, pode-se afirmar 

que os servidores não assertivos apresentaram maior comprometimento quanto aos níveis de 

estresse ocupacional. Além disso, os itens que melhor discriminaram os grupos foram 4, 12, 18 

e 23, com tamanhos do efeito médios. 

Estes resultados corroboraram a relação entre estresse ocupacional e assertividade 

observada nos resultados dos relacionamentos diretos ou indiretos entre estas duas variáveis de 

pesquisas anteriores (Falkum & Vaglum, 2005; Mazzella-Ebstein et al., 2021; Yamagishi et al., 

2007; West et al., 1984). A relação encontrada atestou a primeira hipótese do Estudo 2, que 

presumiu que os profissionais assertivos apresentariam menores níveis de estresse ocupacional 

em comparação aos não assertivos. 

A averiguação dos afetos da amostra indicou que os trabalhadores, da amostra total, 

registraram mais afetos positivos do que negativos, com diferença significativa. A comparação 

entre os grupos assertivos e não assertivos exibiu também diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao escore total da subescala de afetos positivos, com maior média no 

grupo assertivo e tamanho do efeito mediano. Os grupos diferiram, ainda, na maioria dos itens 

de Afetos Positivos (2, 3, 14, 17 e 18) e em três itens dos Afetos Negativos (7, 19 e 20). Os 

itens que melhor diferenciaram os grupos foram 2, 14, 17, 18 e 19, todos com tamanho do efeito 

médio, e 3, com tamanho do efeito grande. 

Este resultado foi semelhante ao obtido nas correlações entre a RAS e a EA, nas quais 

os maiores escores de assertividade se relacionaram aos maiores níveis de afetos positivos. De 
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acordo com Caballo (2003), os indivíduos que se comportam de forma assertiva, geralmente, 

sentem-se bem por se expressar, estão satisfeitos com suas vidas sociais e têm confiança em si 

mesmos. 

Apurou-se que os servidores da UFSJ e do IF Sudeste MG apresentaram equivalência 

em todas as variáveis sociodemográficas e ocupacionais. Enfatiza-se que os sujeitos pertenciam 

a uma mesma categoria profissional, com critérios de ingresso semelhantes, o que pode ter 

favorecido esse resultado. Os grupos de indivíduos assertivos e não assertivos somente não 

foram equivalentes em relação à variável “últimas férias”. Desta forma, constatou-se que tanto 

os servidores da UFSJ e do IF Sudeste MG quanto os grupos assertivos e não assertivos eram 

equivalentes, ou seja, comparáveis entre si, respectivamente. 

A última análise do Estudo 2 comparou os escores dos três instrumentos (EET, RAS e 

EA) em função dos locais de trabalho dos técnicos. Não se observou qualquer diferença com 

significância estatística nas pontuações dos trabalhadores da UFSJ e do IF Sudeste MG. Por 

isso, validou-se a segunda hipótese do Estudo 2, que previu que os respondentes da universidade 

e do instituto não difeririam quanto aos níveis de estresse ocupacional. Uma possibilidade de 

explicação para esse resultado é a similaridade dos cargos, das instituições e dos trabalhos 

desenvolvidos nas organizações. 

Este estudo apresentou algumas limitações. A primeira foi o fato de que as Pesquisas do 

Tipo Correlacional não permitem inferir causalidade entre as variáveis investigadas 

(Contandriopoulos et al., 1994; Selltiz et al., 1987) e, neste sentido, foi possível indicar somente 

as associações entre assertividade, afetos e estresse ocupacional. 

A utilização do delineamento de Comparação com Grupo Estático, no qual se faz 

ausente a distribuição aleatória dos sujeitos aos grupos, impôs outra limitação: a seleção pode 

ter sido uma hipótese rival à hipótese do pesquisador. Esse viés diz respeito à possibilidade de 

os participantes da pesquisa terem diferido em relação às suas variáveis sociodemográficas e 

ocupacionais desde o início do estudo, interferindo na interpretação dos resultados encontrados 

(Selltiz et al., 1987). Consequentemente essa seleção diminui a validade interna da pesquisa, 

ou seja, a confiabilidade nos dados obtidos. Com o objetivo de controlar uma possível 

interferência deste viés no presente estudo, foi analisada a equivalência dos grupos de 

participantes assertivos e não assertivos quanto a algumas de suas características 

sociodemográficas e ocupacionais, como sexo, idade, tempo de instituição, setor de trabalho, 

cargo e função de chefia ou direção, entre outras. Contudo, além de não ser exequível a 

verificação de todas as variáveis sociodemográficas e ocupacionais relacionadas aos indivíduos, 

em princípio, a análise de equivalência não pôde contornar os efeitos de outros possíveis vieses, 
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como maturação e história, que poderiam ser controlados com a distribuição aleatória dos 

sujeitos aos grupos em delineamentos genuinamente experimentais (Selltiz et al., 1987). 

A terceira limitação da pesquisa foi a impossibilidade de generalizar os resultados para 

outras populações e regiões do país. Dessa forma, as interpretações dos dados somente são 

aplicáveis a TAEs das instituições pesquisadas, em diferentes cidades das macrorregiões centro, 

centro sul, sudeste e oeste de Minas Gerais, e a outras amostras com perfil sociodemográfico e 

ocupacional semelhante à deste estudo. Futuros estudos, com amostras maiores e de diferentes 

regiões do país, poderão ampliar essa generalização.  
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CONCLUSÃO 

 Este estudo permitiu verificar as relações entre assertividade, afetos e estresse 

ocupacional em técnico-administrativos da área da educação, no contexto da COVID-19. No 

Estudo 1, as correlações entre os instrumentos mostraram relações estatisticamente 

significativas e diretamente proporcionais entre: (a) inibição e estresse ocupacional, de forma 

que os indivíduos menos inibidos, ou seja, mais assertivos, apresentaram menores níveis de 

estresse ocupacional; (b) afetos negativos e estresse ocupacional, inibição e timidez; e (c) afetos 

positivos e agressividade e assertividade. Foi possível também observar relações com 

significância estatística e inversamente proporcionais entre afetos positivos e inibição e timidez.  

 Foram identificadas quatro variáveis preditoras dos níveis de estresse ocupacional: 

afetos negativos, inibição, regime de jornada de trabalho remoto e desejo de aposentar na 

instituição. As duas primeiras variáveis contribuíram para o aumento dos níveis de estresse 

ocupacional e as duas últimas favoreceram a minimização do estresse ocupacional, 

respectivamente. Destaca-se que o trabalho remoto foi implementado nas instituições em 

função da pandemia por COVID-19. 

 No Estudo 2, a porcentagem de casos de estresse ocupacional na amostra foi de 25,7%. 

Constatou-se, ainda, que 76,1% dos trabalhadores foram classificados como não assertivos. 

Essas informações possibilitam que as instituições possam determinar as demandas prioritárias 

para intervenções, como alterações em processos de trabalhos considerados estressores, 

programas de relaxamento e treinamentos em habilidades sociais, em especial em habilidades 

assertivas, com acompanhamento contínuo dos níveis de afetos dos servidores. 

Ressaltou-se que as escalas EET e RAS usadas no presente estudo não dispunham de 

pontos de corte para definição dos casos e não casos de estresse ocupacional e classificação de 

servidores em assertivos e não assertivos, respectivamente, tendo utilizado percentis para as 

categorizações. Apesar dessas classificações terem viabilizado a comparação de grupos, sugere-

se que novas validações das escalas avaliem os pontos de corte que permitam a formação desses 

agrupamentos, ou seja, que atestem a validade discriminativa desses instrumentos de medida. 

 Os respondentes da UFSJ e do IF Sudeste foram equivalentes em relação a todas as 

variáveis sociodemográficas e ocupacionais. Atestou-se também a equivalência dos grupos de 

profissionais assertivos e não assertivos em relação a essas variáveis, com exceção do dado 

referente ao prazo em que as últimas férias foram usufruídas. 

 O grupo de técnicos assertivos apresentou menor média de estresse ocupacional e maior 

média de afetos positivos, com diferença estatística significativa, comparativamente ao grupo 
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de indivíduos não-assertivos. Não se averiguaram diferenças nas médias dos escores de 

assertividade, estresse ocupacional e afetos entre os técnicos que trabalhavam na UFSJ e no IF 

Sudeste MG. 

 Os resultados da busca sistemática da literatura indicaram a ausência de estudos que 

avaliaram as relações entre assertividade e estresse ocupacional em servidores técnico-

administrativos em educação. Dessa forma, esta pesquisa foi pioneira na investigação dessas 

relações com a referida população-alvo e contribuiu para o avanço do conhecimento existente 

na área. 

A busca na literatura sinalizou, ainda, a inexistência de instrumentos “padrão ouro” para 

a avaliação do estresse ocupacional e da assertividade, fato que prejudicou a comparação dos 

resultados deste estudo com os de outras pesquisas, além das populações-alvo distintas daquela 

que foi empregada neste estudo. Nesse sentido, recomendam-se novas validações dos 

instrumentos disponíveis ou a criação de novas escalas, com dados robustos de validade e 

fidedignidade, de forma a aumentar a confiança dos pesquisadores nos instrumentos e 

incentivar as suas utilizações. 

Dadas as limitações desta pesquisa, aconselha-se a promoção de novos estudos que 

aprimorem a investigação das variáveis. Estudos longitudinais, por exemplo, permitirão o 

acompanhamento da variação dos dados ao longo do tempo. Outra sugestão é a elaboração de 

pesquisas com amostras compostas por maior número de servidores e de diferentes regiões do 

país, o que favorecerá a generalização dos resultados, aumentando, assim, a validade externa 

das investigações conduzidas. Futuros estudos poderão também comparar os dados obtidos 

durante e após a pandemia por COVID-19, a fim de verificar eventuais diferenças e 

similaridades entre os contextos com e sem disseminação da doença. 
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ANEXO A 

ESCALA DE ASSERTIVIDADE DE RATHUS (RAS) 

 

Instruções 

 

Por favor, leia com atenção! 

 

 Cada pessoa tem a sua maneira pessoal de agir e reagir diante das ocorrências do dia-a-

dia. Para você compreender a si mesmo(a) é muito importante conhecer porque você age desta 

ou daquela forma. Este não é um teste ou uma prova. Não há respostas certas ou erradas. É 

importante que você responda a todas as questões. Nesse sentido, pedimos que leia as questões 

que seguem e responda utilizando os números de 1 a 6. Estes números definem o quanto você 

acha que cada questão caracteriza ou descreve o seu modo de ser. Assim: 

 

6 = Descreve perfeitamente         Perfeitamente característico 

5 = Descreve bastante Bastante característico 

4 = Descreve um pouco Um pouco característico 

3 = Acho que não descreve Não creio que seja característico 

2 = Não descreve Certamente não é característico 

1 = Não descreve absolutamente nada Absolutamente nada característico 

 

Exemplo: 

 

01. Quando me pedem para fazer alguma coisa, eu insisto em saber 

o porquê. 
1 2 3 4 5 6 

02. Eu evito discutir preços com balconistas e vendedores. 1 2 3 4 5 6 

 

 Neste exemplo, o respondente escolheu a opção “2” para a questão 1 porque achou que 

ela não descreve ou certamente não é característico do seu modo de ser; ao passo que 

escolheu a opção “6” para a questão 2 porque achou que ela descreve perfeitamente ou é 

perfeitamente característico do seu modo de ser. 

 

 

Questões 

 

01. A maioria das pessoas parece ser mais agressiva e assertiva do 

que eu.  
1 2 3 4 5 6 

02. Eu tenho hesitado em marcar ou aceitar encontros por causa de 

minha “timidez”.  
1 2 3 4 5 6 

03. Quando a comida servida em um restaurante não é do meu 

agrado, eu reclamo ao garçom ou garçonete.  
1 2 3 4 5 6 
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04. Eu tomo cuidado para evitar magoar os sentimentos das pessoas, 

mesmo quando sinto que fui ofendido.  
1 2 3 4 5 6 

05. Se um vendedor faz grande esforço para me mostrar mercadoria 

que não é exatamente o que eu queria, tenho dificuldade em dizer 

“Não”.  
1 2 3 4 5 6 

06. Quando me pedem para fazer alguma coisa, eu insisto em saber 

o porquê.  
1 2 3 4 5 6 

07. Existem momentos em que gosto de uma boa “briguinha”.  1 2 3 4 5 6 

08. Eu procuro progredir na vida tanto quanto a maioria das pessoas 

em minha posição profissional.  
1 2 3 4 5 6 

09. Para dizer a verdade, as pessoas frequentemente tiram vantagem 

de mim.  
1 2 3 4 5 6 

10. Gosto de iniciar conversa com pessoas que acabo de conhecer e 

com estranhos.  
1 2 3 4 5 6 

11. Frequentemente não sei o que dizer a pessoas atraentes do sexo 

oposto.  
1 2 3 4 5 6 

12. Eu hesitaria em fazer chamadas telefônicas para estabelecimentos 

comerciais e instituições.  
1 2 3 4 5 6 

13. Eu preferiria escrever uma carta para pedir emprego ou admissão 

em uma instituição do que submeter-me a uma entrevista cara-a-cara.  
1 2 3 4 5 6 

14. Eu acho embaraçoso devolver mercadorias defeituosas.  1 2 3 4 5 6 

15. Se um parente próximo e respeitado estiver me aborrecendo, 

prefiro abafar meus sentimentos do que expressar meu 

aborrecimento.  
1 2 3 4 5 6 

16. Tenho evitado fazer perguntas por receio de parecer ignorante 

(burro).  
1 2 3 4 5 6 

17. Às vezes, durante uma discussão, tenho receio de ficar tão 

aborrecido (transtornado) e começar a tremer todo.  
1 2 3 4 5 6 

18. Se um conferencista famoso e respeitado faz uma declaração que 

penso estar incorreta, farei com que meu ponto de vista seja 

igualmente ouvido.  
1 2 3 4 5 6 

19. Eu evito discutir preços com balconistas e vendedores.  1 2 3 4 5 6 
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20. Quando faço alguma coisa importante ou que vale a pena, eu dou 

um jeito para que as outras pessoas fiquem sabendo.  
1 2 3 4 5 6 

21. Sou aberto e franco sobre os meus sentimentos.  1 2 3 4 5 6 

22. Se alguém vem espalhando estórias falsas a meu respeito, eu o 

procuro o mais rápido possível para termos uma conversa sobre o 

assunto.  
1 2 3 4 5 6 

23. Eu frequentemente tenho dificuldades em dizer “Não”. 1 2 3 4 5 6 

24. Eu tendo a reprimir minhas emoções ao invés de fazer uma cena 

(um escândalo). 
1 2 3 4 5 6 

25. Eu reclamo do serviço quando o acho deficiente em um 

restaurante ou qualquer lugar.  
1 2 3 4 5 6 

26. Quando recebo um elogio, às vezes não sei o que dizer.  1 2 3 4 5 6 

27. Se um casal perto de mim em um teatro ou em uma conferência 

estiver conversando alto, eu pediria para ficarem quietos ou para irem 

conversar em outro lugar.  
1 2 3 4 5 6 

28. Se alguém fura a fila na minha frente, está me provocando para 

briga.  
1 2 3 4 5 6 

29. Sou rápido para expressar uma opinião.  1 2 3 4 5 6 

30. Existem momentos nos quais não consigo dizer coisa alguma. 1 2 3 4 5 6 

Extraído de Pasquali, Moura e Freitas (2002).  
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ANEXO B 

ESCALA DE ESTRESSE NO TRABALHO (EET) 

 

Instruções  

Abaixo estão listadas várias situações que podem ocorrer no dia a dia de seu trabalho, tanto 

remoto quanto presencial. Leia com atenção cada afirmativa e utilize a escala apresentada a 

seguir para dar sua opinião sobre cada uma delas. 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo em 

Parte 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

 

Para cada item, marque o número que melhor corresponde à sua resposta. 

 

Exemplo 1: Ao marcar o número 1, você indica Discordar Totalmente da afirmativa. 

Exemplo 2: Ao marcar o número 5, você indica Concordar Totalmente com a afirmativa. 

 

Observe que quanto o menor o número, mais você discorda da afirmativa, e quanto maior o 

número, mais você concorda com a afirmativa. 

 

1. A forma como as tarefas são distribuídas em minha área 

tem me deixado nervoso. 
1 2 3 4 5 

2. O tipo de controle existente no meu trabalho me irrita. 1 2 3 4 5 

3. A falta de autonomia na execução do meu trabalho tem 

sido desgastante. 
1 2 3 4 5 

4. Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança 

do meu superior sobre o meu trabalho. 
1 2 3 4 5 

5. Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de 

informações sobre decisões do serviço. 
1 2 3 4 5 

6. Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre 

minhas tarefas no trabalho. 
1 2 3 4 5 

7. A falta de comunicação entre mim e meus colegas de 

trabalho me deixa irritado. 
1 2 3 4 5 

8. Sinto-me incomodado por meu superior me tratar mal na 

frente de meus colegas. 
1 2 3 4 5 

9. Sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas que 

estão além da minha capacidade. 
1 2 3 4 5 

10. Fico de mau humor por ter que trabalhar durante muitas 

horas seguidas. 
1 2 3 4 5 
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11. Sinto-me incomodado com a comunicação existente 

entre mim e meu superior. 
1 2 3 4 5 

12. Fico irritado com a discriminação/favoritismo no meu 

ambiente de trabalho. 
1 2 3 4 5 

13. Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos 

treinamentos para capacitação profissional. 
1 2 3 4 5 

14. Fico de mau humor por me sentir isolado no trabalho. 1 2 3 4 5 

15. Fico irritado por ser pouco valorizado por meus 

superiores. 
1 2 3 4 5 

16. As poucas perspectivas de crescimento na carreira têm 

me deixado angustiado. 
1 2 3 4 5 

17. Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas 

abaixo do meu nível de capacidade. 
1 2 3 4 5 

18. A competição no meu ambiente de trabalho tem me 

deixado de mau humor. 
1 2 3 4 5 

19. A falta de compreensão sobre quais são as minhas 

responsabilidades neste trabalho tem me causado irritação. 
1 2 3 4 5 

20. Tenho estado nervoso por meu superior me dar ordens 

contraditórias. 
1 2 3 4 5 

21. Sinto-me irritado por meu superior encobrir meu trabalho 

bem feito diante de outras pessoas. 
1 2 3 4 5 

22. O tempo insuficiente para realizar meu volume de 

trabalho deixa-me nervoso. 
1 2 3 4 5 

23. Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir de 

responsabilidades importantes. 
1 2 3 4 5 

Extraído de Martins (2009) e adaptada pelo autor desta pesquisa.  
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ANEXO C 

ESCALA DE AFETOS (EA) 

 

Instruções  

Esta escala consiste em um número de frases que descrevem diferentes sentimentos e emoções. 

Indique até que ponto você tem se sentido dessa forma ultimamente. 

  

1  2  3  4  5 

Nem um pouco 
 

Um pouco 
 

Moderadamente 
 

Bastante 
 

Extremamente 

 

1. Muitas vezes, eu fico nervoso.  1 2 3 4 5 

2. Me sinto confiante no dia a dia. 1 2 3 4 5 

3. Sou corajoso. 1 2 3 4 5 

4. Tenho me sentido cansado nos últimos meses. 1 2 3 4 5 

5. Ando muito preocupado nos últimos tempos. 1 2 3 4 5 

6. Sou determinado para conseguir o que eu quero. 1 2 3 4 5 

7. Me sinto culpado por coisas que eu fiz no passado. 1 2 3 4 5 

8. Sou apaixonado por algumas coisas que eu faço. 1 2 3 4 5 

9. Muitas situações me deixaram alegre nos últimos tempos. 1 2 3 4 5 

10. Fico zangado quando sou contrariado. 1 2 3 4 5 

11. As pessoas dizem que sou mal-humorado. 1 2 3 4 5 

12. Ultimamente ocorreram situações em que senti muita 

raiva de algumas pessoas. 
1 2 3 4 5 

13. Em geral eu me sinto forte para superar as dificuldades 

da vida. 
1 2 3 4 5 

14. Me dá prazer experimentar coisas novas. 1 2 3 4 5 
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15. Sinto orgulho de mim mesmo. 1 2 3 4 5 

16. Eu me irrito facilmente. 1 2 3 4 5 

17. Sou valente quando estou diante de um desafio. 1 2 3 4 5 

18. Sou uma pessoa feliz. 1 2 3 4 5 

19. Nos últimos tempos ocorreram situações em que me senti 

humilhado. 
1 2 3 4 5 

20. Tenho me sentido triste ultimamente. 1 2 3 4 5 

Extraído de Zanon et al. (2013) e Zanon e Hutz (2014).  
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ANEXO D 

DECLARAÇÕES DE INFRAESTRUTURA (UFSJ) 
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ANEXO E 

DECLARAÇÕES DE INFRAESTRUTURA (IF SUDESTE MG) 
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ANEXO F 

DIVULGAÇÕES DA PESQUISA NO E-MAIL DO IF SUDESTE MG 
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ANEXO G 

DIVULGAÇÕES DA PESQUISA NO BOLETIM INTERNO DA UFSJ 
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ANEXO H 

PARECER CEPSJ 
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ANEXO I 

PARECER CEPH – IF SUDESTE MG 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E OCUPACIONAL 

 

 Prezado(a) servidor(a), as informações abaixo solicitadas ajudarão ao pesquisador a 

caracterizar a amostra do estudo em termos de grupo, como a média de tempo de serviço em 

cada instituição e porcentagem de servidores de cada sexo, por exemplo. 

 Para esclarecer qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o pesquisador pelos 

meios digitais disponibilizados. 

 

A. DADOS OCUPACIONAIS 

Q1. Instituição de trabalho: 

1. (  ) Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 

2. (  ) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF 

Sudeste MG) 

Q2. Tempo de exercício na instituição UFSJ ou IF (anos e meses): _________________. 

Q3. Tempo no serviço público federal (anos e meses): ___________________. 

Q4. Cargo ocupado (exs.: Assistente em Administração, Técnico em Assuntos Educacionais, 

Administrador, Pedagogo): _______________________________________ 

Q5. Carga horária semanal de trabalho na UFSJ ou IF: 

1. (  ) 20 horas semanais     3. (  ) 30 horas semanais 

2. (  ) 25 horas semanais     4. (  ) 40 horas semanais 

Q6. Setor atual que trabalha: _____________________________________________ 

Q7. Tempo de lotação no setor atual (anos e meses): ____________________ 

Q8. Atual regime de jornada de trabalho: 

1. (  ) Trabalho presencial 

2. (  ) Trabalho em turnos alternados de revezamento 

3. (  ) Trabalho totalmente ou parcialmente remoto 

Q9. O seu trabalho envolve contato com o público externo (alunos, comunidade externa)? 

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

Q10. O seu trabalho envolve contato com o público interno (outros servidores da instituição)? 

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 
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Q11. É ocupante de função de chefia ou direção atualmente? 

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

Q12. Há quanto tempo tirou suas últimas férias?  

1. (  ) Há menos de três meses 

2. (  ) Entre três meses e um ano 

3. (  ) Há mais de um ano 

Q13. Quantos dias duraram suas últimas férias (a mais recente)? ____________ (dias) 

Q14. Você já se afastou do trabalho por licença médica?  

1. (  ) Sim, há mais de três meses 

2. (  ) Sim, há menos de três meses 

3. (  ) Não 

Q14. A) Se sim para a Q14, quantas vezes se afastou nos últimos 12 meses? __________ 

vezes. 

Q14. B) Se sim para a Q14, quanto tempo, em dias, durou o seu último afastamento (o mais 

recente)? ____________ (meses ou dias). 

Q14. C) Se sim para a Q14, o(s) motivo(s) do(s) afastamento(s) no último ano foi(foram) 

relacionado(s) a transtornos mentais e/ou comportamentais?  

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

Q14. D) Se sim para a Q14, qual(quais) foi(foram) o(s) transtorno(s)? 

___________________________________ 

Q15. Você teve algum tipo de afastamento do trabalho, sem ser por licença médica, nos 

últimos três meses? 

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

Q15. A) Se sim para a Q15, qual o nome do outro afastamento que você teve? 

___________________. 

Q15. B) Se sim para a Q15, por quanto tempo ficou afastado(a) (meses ou dias)? 

___________________. 

Q16. Você possui algum outro emprego ou atividade remunerada atualmente?  

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 
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Q16. A) Se sim para a Q16, qual o seu outro emprego ou atividade remunerada? 

_________________________________________________. 

Q16. B) Se sim para a Q16, qual a sua carga horária semanal de trabalho neste outro 

emprego? ________ horas. 

Q16. C) Você teve diminuição na jornada ou remuneração desse outro emprego em razão 

do coronavírus? 

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

Q17. Qual seu nível de satisfação com o trabalho na instituição UFSJ ou IF?  

1. (  ) Muito satisfeito(a) 

2. (  ) Satisfeito(a) 

3. (  ) Neutro(a) 

4. (  ) Insatisfeito(a) 

5. (  ) Muito insatisfeito(a) 

Q18. Você tem pensado em mudar de profissão?  

1. (  ) Sim  

2. (  ) Não 

Q19. Se você tivesse uma oportunidade, mudaria de emprego?  

1. (  ) Sim  

2. (  ) Não 

Q20. Você pensa em se aposentar no seu emprego atual (na atual instituição)?  

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

 

B. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Q1. Idade: ____ anos 

Q2. Sexo:  

1. (  ) Masculino 

2. (  ) Feminino 

Q3. Estado Civil:  

1. (  ) Solteiro                           

2. (  ) Casado ou União Estável 

3. (  ) Separado, Divorciado ou Viúvo 
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Q4. Escolaridade concluída: 

1. (  ) Ensino Fundamental              4. (  ) Especialização 

2. (  ) Ensino Médio                        5. (  ) Mestrado 

3. (  ) Graduação                             6. (  ) Doutorado 

Q5. Nome do curso no qual se graduou: ________________________________ 

Q6. A) Renda familiar mensal (considerando todas as fontes de renda da família): 

1. (  ) Até R$ 1.691,44 

2. (  ) Até  R$ 2.965,69 

3. (  ) Até R$ 5.363,19 

4. (  ) Até R$ 10.386,52 

5. (  ) Até R$ 23.345,11 ou mais 

Q6. B) Quantas pessoas vivem com essa renda mensal? ___________ pessoas 

Q7. Você possui algum tipo de deficiência?  

1. (  ) Sim                                           

2. (  ) Não  

Q8. Você tem filho(s)?  

1. (  ) Sim  

2. (  ) Não  

Q8. A) Se sim para a Q8, quantos filhos você tem? _______filho(s)  

Q8. B) Se sim para a Q8, qual(ais) é(são) a(s) idade(s) do(s) seu(s) filho(s)? ____________ 

Q8. C) Se sim para a Q8, algum(ns) de seu(s) filho(s) mora(m) com você?  

1. (  ) Sim  

2. (  ) Não 

Q9. Com qual frequência você pratica exercícios físicos? 

1. (  ) Mais de 3 vezes por semana 

2. (  ) De 1 a 3 vezes por semana  

3. (  ) Menos de 1 vez por semana 

4. (  ) Nunca 

Q10. Com qual frequência você consome bebida alcoólica? 

1. (  ) Mais de 3 vezes por semana 

2. (  ) De 1 a 3 vezes por semana 

3. (  ) Menos de 1 vez por semana 

4. (  ) Nunca 
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Q11. Quantas horas por dia você dorme em média? 

1. (  ) Menos de 4 horas 

2. (  ) De 4 a 5 horas 

3. (  ) De 6 a 7 horas 

4. (  ) 8 horas ou mais 

Q12. Você faz uso de alguma medicação para ansiedade? 

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

Q13. Você faz uso de alguma medicação para depressão? 

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não 

Q14. Você possui algum tipo de rede ou apoio social (exs.: amigos, familiares, associações 

específicas, etc.)?  

1. (  ) Sim 

2. (  ) Não  

Q14. A) Se sim para a Q14, qual tipo de apoio social você possui?  __________________ 

Q15. Caso você tenha interesse em receber a devolutiva de suas respostas e/ou acompanhar 

esta pesquisa, favor informar seu e-mail: ______________________________________ 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) servidor(a), você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), 

de uma pesquisa que tem como objetivo avaliar a relação entre assertividade e estresse 

ocupacional em servidores Técnico-Administrativos em Educação, no contexto da COVID-19. 

Este convite se deve ao fato de você fazer parte do grupo de interesse deste estudo. Esta pesquisa 

é de responsabilidade do mestrando Bruno Bertolin Pereira, do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), sob orientação do Prof. Dr. 

Antonio Paulo Angélico, membros do Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) 

da UFSJ.  

A sua participação nesta pesquisa é muito importante e compreenderá o preenchimento 

de quatro questionários digitais. Essa atividade tem uma duração aproximada de trinta minutos. 

No primeiro questionário, você assinalará alternativas sobre a frequência com que age ou se 

sente diante de algumas situações cotidianas da sua vida; no segundo você indicará o quanto as 

afirmações descrevem seu modo de ser; no terceiro você marcará a concordância ou 

discordância em relação a alguns de seus sentimentos frente a possíveis eventos do seu ambiente 

de trabalho; no quarto, você indicará o quanto tem sentido, ultimamente, as emoções 

discriminadas e, no último, você informará alguns dados que auxiliarão a caracterizar o grupo 

de respondentes, em termos de média de idade e porcentagem de servidores de cada sexo, por 

exemplo. Em nenhum dos questionários existem respostas corretas ou erradas e é muito 

importante que você seja sincero e honesto em suas respostas, de forma que as alternativas 

assinaladas reflitam a sua verdadeira opinião, comportamento ou situação. 

A realização deste estudo poderá ter como benefícios para você a oportunidade de 

refletir sobre algumas experiências comuns de sua vida pessoal e profissional, bem como 

manifestar algumas de suas percepções sobre situações, sentimentos e emoções cotidianas. Os 

resultados deste estudo também poderão proporcionar mais informações para que as instituições 

participantes avaliem a necessidade de alterações na organização do trabalho e de 

desenvolvimento de programas de promoção da saúde física e mental, incluindo aqueles 

visando à melhoria das relações interpessoais e manejo do estresse ocupacional em servidores. 

Os riscos deste estudo são: (a) a possibilidade de sentir algum desgaste físico e/ou emocional 

pela atividade de preenchimento dos questionários; e (b) ausência de privacidade para responder 

às questões. Ressaltamos que, caso sinta algum desconforto, você poderá interromper sua 

participação na pesquisa e/ou entrar em contato com o pesquisador para obter indicações de 

serviços de apoio. Além disso, sugerimos que você escolha um momento adequado e um lugar 

confortável e reservado para responder as perguntas do estudo. 

Pela sua participação no estudo, você não receberá nenhum valor em dinheiro, mas 

também não terá nenhuma despesa, sendo assegurado o direito a ressarcimento ou indenização, 

caso identificado e comprovado algum gasto ou dano decorrente da pesquisa. Você possui plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar da pesquisa, bem como retirar sua participação 

a qualquer momento, sem que sofra qualquer tipo de constrangimento, prejuízo ou punição 

posterior e sem necessidade de justificar sua decisão. Contudo, ressaltamos que sua participação 

é essencial para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Todas as informações sobre este estudo estarão disponíveis a você, podendo solicitá-las 

a qualquer momento. Esta pesquisa garante a confidencialidade e a privacidade de todos os seus 

dados e respostas aos questionários, sendo que seu nome não aparecerá em nenhum momento 
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do estudo. Os dados serão, única e exclusivamente, para fins desta pesquisa, e os resultados 

serão divulgados no meio científico em termos de média do grupo. Todas as informações 

coletadas serão arquivadas digitalmente, de forma segura, por 5 (cinco) anos e, após esse 

período, serão deletadas. Os resultados encontrados por meio desta pesquisa serão apresentados 

às instituições em sessões coletivas, com prévio agendamento e ampla divulgação aos 

interessados. Você também poderá conhecer os resultados de suas avaliações individualmente, 

devendo, para isso, agendar data e horário com o pesquisador por algum dos meios de 

comunicação disponibilizados. 

Caso deseje participar desta pesquisa, solicitamos a gentileza de selecionar a opção de 

ciência e concordância com os termos acima elucidados. Na sequência, você será 

automaticamente direcionado às páginas de preenchimento dos instrumentos. Na hipótese de 

preferir não colaborar com o estudo, você pode simplesmente fechar a tela. Sugerimos que você 

guarde uma cópia deste termo, fazendo o download pelo link: https://drive.google. 

com/file/d/1iDu4oQ1XLadsReVmUm32OhIrcuznx-TY/view?usp=sharing.  

Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração conosco.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

(  ) Declaro que li os esclarecimentos acima e concordo em participar deste estudo. 

 

 

 
Nome do pesquisador responsável: Bruno Bertolin Pereira  

Telefone de contato do pesquisador: (32) 9 9193-5338  

E-mail: bruno.pereira@ifsudestemg.edu.br 
Instituição responsável: Universidade Federal de São João del-Rei  

Em caso de dúvida em relação a este documento ou aos aspectos éticos desta pesquisa, você 

pode entrar em contato com os seguintes comitês de ética: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Unidades Educacionais de São João 

del-Rei (CEPSJ), da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 

E-mail: cepes@ufsj.edu.br 

Telefone: (32) 3379-5598 

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36.301-

160. Campus Dom Bosco – UFSJ, Sala 2.56. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPH), do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

E-mail: etica.pesquisa@ifsudestemg.edu.br 

Telefone: (32) 9 8436-3504 

Endereço: Rua Luz Interior, 360, Estrela Sul, Juiz de Fora, Minas Gerais, CEP: 36.030-713. 

Reitoria – IF Sudeste MG, 9º andar. 


